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Magazín Moravský Senior
pro vás tiskne tiskárna
FGP studio, rodinná fi rma 
již s 27letou tradicí. 
Naší prioritou je být stále na 
špici, proto nejen že používáme 
nejmodernější vybavení, ale také 
se soustředíme na široké 
spektrum technologií.
Díky tomu vám můžeme nabíd-
nout opravdu velké množství 
tiskovin a jejich následné 
zušlechťování.

www.fgp.cz
FGP studio
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tel.: +420 585 119 109

e-mail: objednavky@fgp.cz
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Senioři a  peníze. Téma, které 
bude mít vždycky co říct. Ne-
žijeme v  zemi, kde se ve  stáří 
lidem zhodnotí jejich životní 
a hlavně pracovní dráha, jako je 
tomu například v Japonsku, kde 
mají sociální systém postavený 
trochu jinak. U  nás se senioři 
musejí spoléhat na  lidské vazby 
– pokud už se nedokáží postarat 
o  přivýdělek, je tu rodina, která 
nese břemeno starostí. Naštěstí 
je v nás právě taková péče hlubo-
ce zakořeněna, takže se, napří-
klad narozdíl od Severoameriča-
nů, naši senioři většinou nouze 
obávat nemusejí. Ovšem, pokud 
tomu sami nejdou naproti. Čtěte 
téma na straně 8. 
 Miloslav Kyjevský, 
 vydavatel a šéfredaktor
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Jaké to bylo? Stát se ve třiceti čtyřech letech primá-
torem stotisícového města, to asi není jen tak… 
Začátek nebyl úplně lehký. Přiznám se, že i když se obec-
ně vzato rád pouštím do bláznivých misí a mám rád vý-
zvy, ze začátku jsem měl z té funkce docela velký respekt. 
Když jsem byl druhý den ve funkci, přijímal jsem zrovna 
na radnici prezidenta republiky. Brzy jsem ale zjistil, že 
s dobrými spolupracovníky je to velmi zajímavá a smy-
sluplná role. Došlo mi, že město s takovou neuvěřitelně 
bohatou tradicí a slavnou minulostí potřebuje mít ve ve-
dení lidi s určitými nadčasovými vizemi a velkorysými 
cíli. Že nechat ho jen tak běžet samospádem a doufat, že 
se nic nepokazí a nějak to dopade, by byl vlastně zločin. 
Jenže osm měsíců je na  realizaci velkých nadčasových 
plánů opravdu krátká doba. 
Takže byste to rád zkusil znovu? 
Každý, kdo jde do  politiky, by měl mít jasno v  tom, 
čeho chce dosáhnout. V  roli řadového zastupitele či 
poslance můžete podporovat směr či ideu, která je vám 
blízká, těžko ale můžete nastolovat agendu a téma dne. 
Právě proto, že dnes už se svými zkušenostmi vím, 
co bych městu chtěl nabídnout a dát, musím usilovat 
o takovou pozici, která realizaci těch nápadů umožní. 
Takže ano, budu bojovat o to, abych se znovu stal pri-
mátorem a tentokrát na plnohodnotné volební období.
Na radnici jste ale působil i v uplynulých letech, do-
konce v  roli náměstka. Tam ty ideje uskutečňovat 
nejde?  
V Olomouci vznikla po volbách v roce 2014 velká ko-
alice čtyř stran. V jedenáctičlenné městské radě měla 
naše strana dva zástupce. To věru není jednoduché 
prosazovat nějaké velké vize. Čím více je subjektů v li-
bovolném řídícím orgánu, tím jsou výstupy většími 
kompromisy. Právě proto bych si přál, aby Olomouc 
dostala pro další období jasněji vyprofilované vedení 
se silným mandátem. Proto také doufám, že nám voliči 
dají dostatečnou podporu k tomu, abychom ty zmíně-
né ideje a dlouhodobé vize měli sílu prosadit. 
Zdá se, že Olomouc prožívá jednu z nejvyhroceněj-
ších kampaní. Kandiduje velké množství subjektů, 
které se mezi sebou docela ostře napadají. Jak ji vní-
máte vy? 

když to jde v Paříži či Štrasburku, Půjde to i u nás.  
olomouc Potřebuje ambicióZní řeŠení

roZhovor

když mu bylo pouhých čtyřiatřicet let, stal se na zhruba jednu pětinu volebního období primátorem 
olomouce. jeho předchůdce martin novotný odmítl být současně poslancem i primátorem a tak na post 
na radnici rezignoval. martina majora jako dosavadního prvního náměstka tehdy zastupitelstvo zvolilo 
novým primátorem. Po osmi měsících proběhly volby a z nich vzešla nová široká koalice s jiným 
primátorem v čele. dnes, po čtyřech letech, martin major znovu kandiduje jako lídr své strany. 

Jedna věc je kampaň sama, druhá věc vámi zmíněný 
počet subjektů. Nevím, zda někdy v minulosti kandi-
dovalo šestnáct stran a hnutí, ale při určité konstelaci si 
lze představit, že v zastupitelstvu bude ještě více a ještě 
menších klubů než je dnes. Obávám se, že taková roz-
tříštěnost může vést k přesně opačnému efektu než je 
vyšší akceschopnost. Jinak řečeno, z mého pohledu je 
tu riziko, že se bude další čtyři roky více diskutovat 
a debatovat a méně tvořit a pracovat. A to bych Olo-
mouci vážně nepřál. Pokud jde o kampaň samotnou, 
je fakt, že se tentokrát setkáváme s větším množstvím 
různých neférových kroků a ryze populistických gest, 
která mi rozhodně moc sympatická nejsou. 
Co myslíte v  podmínkách Olomouce tím populis-
mem? 
V  ryzí formě je vyjádřen výroky některých kandidu-
jících, že i když podnikají kroky za hranou legálnosti 
či obyčejné lidské slušnosti, stojí za nimi veřejné mí-
nění. Ospravedlňovat nezákonné jednání tím, že se to 
lidem líbí, je cesta do  pekel. Takto společnost prostě 
fungovat nemůže, a  to říkám jako liberálně smýšlejí-
cí člověk. Dalším letošním rysem je silná relativizace 
pravdy. Například v diskuzích na sociálních sítích jsem 
u  některých kandidujících osobností zaznamenal tak 
bohorovné lhaní a  následné mávnutí rukou nad tím, 
když někdo uvede opačná a zcela prokazatelná fakta, 
že mě to opravdu zarazilo. A to nemluvím ani o tom, 
že se objevují zcela nereálné sliby, v  jejichž realizaci 
nemohou věřit ani ti, kdo je dávají. Tohle prostě není 
směr, kterým by se měla společnost kdekoliv na  svě-
tě ubírat, pokud chce mít před sebou nějakou dobrou 
budoucnost. 
Pokud máte na mysli různá antisystémová protestní 
hnutí, to přeci není fenomén Olomouce, to se ode-
hrává v celé České republice a svým způsobem v celé 
západní společnosti. 
OK, to je pravda. Je zcela přirozené, když běh veřej-
ných věcí, který s  sebou vždy nese i  různé problémy, 
chyby a nedokonalosti, generuje i vznik hnutí, založe-
ných primárně na protestu. To patří k politice i k živo-
tu obecně. Jenže založit něco jen na protestu je pošeti-
lost. Když se dostane člověk v určitém věku do polohy 
revolty, je to přirozené a svým způsobem i sympatické, 
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když to jde v Paříži či Štrasburku, Půjde to i u nás.  
olomouc Potřebuje ambicióZní řeŠení

a přesto by asi nikdo nevěřil tomu, že budou náctile-
tí rebelové lépe řídit střední školu než starší zkušená 
generace. Jsem přesvědčený o  tom, že pro řízení ve-
řejných věcí je velmi vhodné vycházet ze zkušeností 
a poctivé dlouhodobé práce. Ono také řídit stotisíco-
vé město znamená nutnost znalosti mnoha a  mnoha 
praktických mechanismů, bez nichž by město nefun-
govalo a skomíralo. Olomouc si například nemůže do-
volit ztratit pozici v pomyslném pelotonu při získávání 
finanční podpory od státu či Evropské unie. Nemůže 
najednou zastavit a třeba rok přešlapovat na místě, než 
se sympatičtí rebelové nebo různí mesiáši zorientují.   

Zkusme být chvíli pozitivní. Co vás teď v Olomouci 
naopak těší?
Já ale jsem opravdu pozitivní člověk a těší mne spousta 
věcí! Jen reaguji na vaše otázky a na to, že dnešní situ-
ace ve společnosti není zrovna idylická. Na Olomouci 
mám rád hodně aspektů, počínaje tím, že je to krásné 
město, které je po všech stránkách tak akorát. Máme 
úžasné historické centrum, které obdivují pravidelně 
všechny návštěvy, které do Olomouce zavítají. To není 
fráze, to mám z první ruky, protože se s těmi návště-
vami setkávám a opravdu pravidelně slýchám, že je to 
město úžasné a v lecčem pozitivním předčí i Prahu. Je 

„Když nesprávně zvolíme, je tu riziko, že se bude další čtyři 
roky více diskutovat a debatovat a méně tvořit a pracovat.  

A to bych Olomouci vážně nepřál,“ říká Martin Major
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tady i  díky univerzitě spousta mladých lidí s  velkým 
kreativním potenciálem. Máme i krásné městské par-
ky, které by mimochodem bylo dobré nadále dotvářet 
a doplňovat, a máme tady i nové čtvrti včetně nákup-
ních center. V Olomouci se podle mých zkušeností žije 
příjemně, vše je docela snadno dostupné. Dílčí problé-
my samozřejmě existují, třeba v dopravě, ale i v  tomto 
směru si umím představit různá řešení. Chce to jen ne-
bát se velkých ambiciózních věcí. 
Myslíte metro, jako o něm mluví občas v Brně?
Ne, samozřejmě nemám na  mysli metro, ale mluvím 
třeba o velkém podzemním parkovišti pod třídou Svo-
body. Když se zeptáte podnikatelů v centru Olomouce, 
proč tam nefunguje všechno tak, jak by mohlo, proč 
některé obchody zavírají a  známé značky se stěhují 
do  nákupních center, řeknou vám, že jedním z  váž-
ných důvodů je nedostatek parkovacích míst. Lidé, 
kteří z různých důvodů preferují cestu autem, si prostě 
cestu do  centra odpustí a  raději jedou někam do  vel-
ké nákupní galerie, kde s  parkováním problém není. 
Standardní kapacity v  centru samozřejmě nejsou na-
fukovací, nelze tvořit parkovací místa na  úkor chod-
níků či zeleně. Podzemní parkoviště je ale něco, co je 
ve velkých i historických městech západní Evropy zcela 
běžné. Když to jde v Paříži, Vídni či Štrasburku, urči-
tě to půjde i v Olomouci. Základní myšlenka je vybu-
dovat cenově dostupné parkoviště pod třídou Svobo-
dy, nabídnout v  něm i  rezidentům parkování za  cenu 
na úrovni dlouhodobých jízdenek MHD a uvolnit tak 
prostor na povrchu. Ve výsledku pak může být z třídy 
Svobody plnohodnotný městský bulvár se širokými 
chodníky i  s  dostatečnými plochami zeleně. Když už 

jste ale zmínil to Brno, jednou věcí mě inspiruje. Ne-
bojí se otevírat debaty o velkých projektech. Jsou am-
biciózní. Olomouc, kterou nejprve monarchie skřípla 
do hradebního krunýře a potom ji minulý režim ponížil 
na okresní město, se pořád trochu bojí a uvažuje s men-
ším rozhledem. Já preferuju velká řešení. Olomouc byla 
po staletí prvním městem Moravy a tomu by měla své 
ambice opět zdravě přizpůsobit. 
Vy tedy nechcete učit lidi jezdit na kolech?
Myslím, že nemáme právo vnucovat nikomu to, jaký 
druh dopravy využívá. Nechci preferovat individuální 
ani hromadnou dopravu, ani tu dnes tak moderní cyk-
listiku, jedno na úkor druhého. Věřím, že většina lidí má 
pro vybraný druh dopravy své rozumné důvody, a po-
vinností města je vytvářet podmínky, aby mohly všech-
ny způsoby přepravování z  místa na  místo koexistovat 
spokojeně a nerušeně vedle sebe. Nechci bezhlavě budo-
vat za každou cenu cyklostezky a stejně tak nechci dělat 
všude parkovací plochy. Optimální je rovnováha, kdy je-
den nevadí druhému. Proto se mi líbí třeba ta myšlenka 
podzemního parkoviště, které ve výsledku uvolní na po-
vrchu prostor pro chodce i pro cyklisty. Proto podpořím 
stavbu parkovacích domů na kraji města a  jinde dobře 
fungující systém P&R, tedy zaparkuj a  jeď městskou 
hromadnou dopravou. Proto dlouhodobě podporuju 
pokračování tramvajové trati do Slavonína… 
Zmínil jste městské parky. Co v nich doplňovat nebo 
měnit?
V parcích, i když byl jejich základ dán už v 19. století, 
se stále něco mění a doplňuje. Ne vždy jsou ty novinky 
šťastné, o čemž svědčí třeba hodně rozpačité reakce lidí 
na  pojetí květinové výzdoby hlavní aleje Smetanových 
sadů. I já jsem v tomhle konzervativní a preferoval bych 
klasickou parkovou úpravu, jak ji známe třeba z histo-
rických pohlednic. Parky ale můžeme i v jednadvacátém 
století oživit i něčím výrazně novým. Moc si přeju, aby 
se nám podařilo uskutečnit projekt výstavby dřevěné vy-
hlídkové věže v  Čechových sadech. Park by tím získal 
další moderní prvek pro rekreační využití a především 
by veřejnost, jak Olomoučané, tak turisté, dostali šanci 
vystoupat nad koruny stromů a vidět naše město z té nej-
krásnější perspektivy. K tomuhle prvku našeho progra-
mu mám opravdu osobní vztah a hodně se těším, až se 
to povede a my uvidíme Olomouc z vyhlídkové plošiny 
nad zdejšími stromy. 
Na začátku jste hovořil o planých slibech v kampani. 
Vy ty vaše dokážete realizovat?
V komunální politice působím řadu let a dobře vím, co 
je a co není možné. To, co uskutečnit nelze, bych nikdy 
nesliboval! Všechny velké i  menší projekty, o  kterých 
hovoříme, jsou reálné a víme i, jaké zdroje a  jak zajis-
tit. To, že je nějaký plán ambiciózní vůbec neznamená, 
že je nerealizovatelný. Chce to jen pevnou vůli, vytrva-
lost, odvahu a přesvědčení. Trvám ale na tom, že takové 
město, jako je Olomouc, potřebuje opravdu pořádné 
velkorysé vize. Musíme se rozjet! 

„Je zarážející, čeho jsou některé nové subjetky schopné  
se dopustit pro úspěch ve volbách. Ospravedlňovat 
nezákonné jednání tím, že se to lidem líbí, je cesta  
do pekel,“ je přesvědčen lídr ODS.
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„roZumným řeŠením je léPe Pečovat o naŠe 
seniory,“ říká Záchranář ivo mareŠ
Rozumná společnost se chová slušně i ke svým „slabším“ 
článkům. Lidé, kteří celý život dřeli, si zaslouží nejen 
úctu, ale i konkrétní výhody. Ty jim umožní třeba Senior 
slevová karta, s  níž půjdou za  méně peněz do  divadla, 
na koncert, nebo i na fotbal. Je také potřeba, aby přibyly 
další byty pro seniory. Olomouc musí totiž být dobrým 
místem k životu pro všechny!

Lidé rychleji stárnou
Statistické údaje mluví jasně, populace v České republice 
stárne. Zatímco v roce 1990 bylo průměrnému obyvateli 
u  nás něco málo přes 36 let, aktuálně je to již přes 42 
let. Tento trend bude i nadále pokračovat a na to samo-
zřejmě musíme reagovat – uzpůsobit tomu nejen systém 
zdravotní péče, ale také péče sociální, množství a zamě-
ření služeb poskytovaných městem a také počet bytů. 

Městský bytový fond
Na území Olomouce vlastní město tzv. byty zvláštního 
určení. Věděli jste, že je jich více než 620? Z toho přes 
550 bytů jsou tzv. domy s pečovatelskou službou (DPS) 
a  dalších bezmála sedmdesát je určeno pro občany se 
závažným pohybovým omezením – bezbariérové byty. 
K tomu všemu existují ještě malometrážní byty v režimu 
sociálního bydlení. Byty v DPS jsou určené pro bydle-
ní občanů seniorského věku, resp. příjemců starobního 
a  plného invalidního důchodu. Statutární město Olo-
mouc je zřizovatelem a provozovatelem domů s pečova-
telskou službou v sedmi lokalitách města.

mudr. ivo mareš, mba (54 let)
Známý záchranář se smyslem pro fair play a týmo-
vý přístup. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity 
Palackého. Jako lékař s odborností na anesteziolo-
gii a urgentní medicínu zasvětil téměř celý svůj pro-
fesní život záchranné službě. V roce 2004 se stal 
Krajským ředitelem záchranné služby Olomouckého 
kraje. Před třemi lety zase nasedl častěji do sanitky 
a pomáhá zachraňovat lidské životy. V roce 2015 mu 
byla udělena čestná plaketa Vojenské nemocnice 
Olomouc. Zasedá v Zastupitelstvu města Olomouce 
a je neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje. 
Náročnou profesi kompenzuje ve volném čase vy-
cházkami do přírody a sportováním. Jeho manželka 
je primářka Oční kliniky Fakultní nemocnice Olo-
mouc. Má tři dospělé dcery.

Ukazuje se, že bude nutné v budoucnu tyto počty navy-
šovat. Stejně tak Občanská demokratická strana chce, 
aby město ve  spolupráci se soukromým sektorem vy-
budovalo další nový komfortní dům s  pečovatelskou 
službou.  

Kluby seniorů a další aktivity
Statutární město Olomouc je zřizovatelem a provozova-
telem 20 klubů pro seniory a  1 klubovny pro seniory. 
Snahou ODS je, aby kluby byly dostupné nejen v centru 
a okolí, ale i ve všech jeho částech.
Lidé staršího věku jsou často ohrožování pocitem samo-
ty a  pocitem nepotřebnosti. Je jasným úkolem společ-
nosti tomuto zamezovat a nejen úctou dávat seniorům 
najevo, že si jich vážíme. Město by mělo podporovat 
projekty, které umožňují dobrovolníkům navštěvovat 
seniory, zpříjemňovat jim mnohdy stereotypní dny, brát 
je na výlety či si s nimi jen povykládat, zavzpomínat či 
zahrát společenské hry. 

Seniorská karta 
Oceníme naše seniory vytvářením dalších zájmových 
možností, aby mohli spokojeně trávit volný čas a realizo-
vat se, a využijme jejich životních zkušeností a zapojíme 
je více do komunitního života města. Zvýhodníme pro 
ně služby zavedením zmíněné seniorské karty, na zákla-
dě níž budou moci po registraci nejen zdarma cestovat 
městskou hromadnou dopravou, ale také využívat s vý-
raznou slevou kulturní a sportovní zařízení ve městě.
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Za co ve stáří utrácíme? a Za co bychom nemuseli?
i když se penze v české republice pořád mírně 
zvyšuje, nestačí tato částka mnoha seniorům ani 
na pokrytí jejich základních potřeb. mnohdy ale 
stačí jen mít lepší přehled o svých financích.

Paní Libuše má 86 let a  žije ve  větší obci nedaleko 
od  Přerova, v  menším bytě, který před pár lety vymě-
nila za  dvoupatrový domek. „Už jsem na  ten dům ne-
stačila, navíc když je člověk sám, nepotřebuje moc mís-
ta. Po schodech už jsem to taky moc nezvládala, takhle 
mám všechno hned při ruce,“ popisuje.
Sama ale přiznává, že i  několikrát do  týdne potřebuje 
pomoc. „Mám dceru a syna, oba jsou ale v Praze. Jezdí 
za mnou často, ale mají oba svoje rodiny a  svoji práci, 
nemůžou tu být denně,“ vypráví. Nejvíce peněz utratí 
za  služby, především tu pečovatelskou. Z nejmenované 
organizace k ní většinou třikrát týdně chodí pečovatelka, 
která jí pomůže s menším úklidem doma a dokáže zajít 
i nakoupit. To ale paní Libuši vyjde na 200 korun za je-
den den, a k tomu se ještě přidá účet od nákupu. Větší 
nákup jednou týdně se prý pro ni samotnou pohybuje 

i okolo tisícovky. Když si chce některý den odpočinout 
od  vaření, má kontakt na  firmu, která rozváží obědy 
do domácností. Jeden takový oběd ji vyjde zhruba na 90 
korun včetně donášky domů. A protože se o sebe Libu-
še stará a chce být stále upravená, objedná si domů čas 
od času také kadeřnici nebo pedikérku. „Je to pohodl-
nější, než se někam trmácet třeba autobusem. Holky to 
mají tady kousek, ani jim to nedělá problém, že za vámi 
přijdou domů. Já už bych si na ty prsty u nohou nedo-
hlédla,“ směje se žena v důchodu.
Finanční položkou, která ji ale podle jejích slov trápí 
nejvíc, je částka, kterou musí chtě nechtě jednou za čas 
zaplatit v  lékárně. Běžně jsou totiž na  její účtence léky 
i za několik stovek korun, někdy i více. „To si člověk řek-
ne, že nic nepotřebuje, ale pak vás bolí tohle, potom zase 
tamhleto, některé předepsané léky nejde vynechat… 
Mám předepsané a  beru léky na  srdce, na  žaludek, 
na  bolesti v  kolenou, kyčlích, taky mám kapky do  očí 
na  různé problémy, k  tomu si ještě musím hlídat tlak, 
na to mám zase další léky,“ vyjmenovává Libuše. Na účtu 
má odložené peníze, není to ale prý moc. Něco jí zbylo 



Za co ve stáří utrácíme? a Za co bychom nemuseli?
z  prodeje domu. I  kdyby ale měla miliony, říká, že by 
je určitě nerozhazovala, nikdo totiž podle ní neví, jak 
dlouho tu ještě bude a kolik bude potřebovat na dožití. 
Jednoduše má strach, že nebude moct fungovat sama, 
nebude soběstačná a bude si muset najmout někoho, kdo 
ji bude na plný úvazek ošetřovat. Nechce totiž jít do pe-
čovatelského domu, chce zůstat až do smrti doma. Proto 
se snaží šetřit.
Senior musí od  určitého věku počítat s  nějakou rezer-
vou, kdyby náhle něco potřeboval, něco se mu přihodilo. 
O tom, že by si ale v  tomto věku ještě něco našetřil, si 
většina z nich může nechat tak akorát zdát. „Když ještě 
žila moje babička, jezdili s dědou každý rok na dovole-
nou do Chorvatska, do Bulharska, nebo dokonce i ně-
kam letěli, záviděla jsem jim to. Když jsem byla větší, 
babička mi jednou povídala, jak musí celý rok obracet 
každou korunu dvakrát, aby si těch osm dní s  dědou 
mohli takhle parádně užívat. Odkládali si z důchodů po-
ctivě každý měsíc něco a vždycky už v zimě měli koupe-
ný zájezd, aby cena za něj nebyla tak vysoká,“ prozradila 
Markéta Kvapilová z Olomouce.
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Mnoho lidí v důchodovém věku si své peníze neustále 
počítá a dokonce si vedou i účetnictví. Jsou tak naučení 
z dřívější doby. Naše babičky také mívaly vkladní kníž-
ky a schovávaly si peníze tam. Proč ale i v dnešní době 
internetového bankovnictví a  obřích institucí starají-
cích se o naše finance má nejstarší generace schované 
tisíce, desetitisíce i statisíce doma ve skříních a v zásuv-
kách? „Doma v  hotovosti mají někteří starší lidé veš-
keré své životní úspory proto, že jim to připadá, že je 
tam hotovost ve větším bezpečí než v bance. V dobách 
minulých přišly totiž několikrát bankroty a peníze měly 
minimální hodnotu, nebo o ně i přišli, senioři se proto 
bojí a mají peníze mnohdy raději doma,“ okomentova-
la situaci Monika Průchová z Československé obchod-
ní banky.
Řešením nedostatku financí může být také práce či bri-
gáda, to však musí dovolovat zdravotní stav a  vlastní 
síly každého důchodce. Spousta přivýdělků se dnes dá 
vykonávat také z domu, a nebo nejsou fyzicky nijak ná-
ročné. To je však možné jen do určitého věku, kdy je 
člověk ještě soběstačný.  Jarmila Plná



do kabiny čas od času přijde třeba i s housličkami 
a melodií ta naše jedenáctka válí, je totiž v pod-
statě takovým neoficiálním maskotem olomoucké 
sigmy. Před domem má dokonce udělanou vlastní 
plakátovací plochu, která oznamuje o nejbližších 
zápasech olomouckého klubu.

Když se ho zeptáte, kde se narodil, dost možná vám začne 
zpívat písničku: My jsme ti hejčíňáci, jsme kluci veselí,… 
Vyrůstal totiž na  Mrštíkově náměstí v  Olomouci-Hej-
číně. Svatopluk Hudec se narodil v prosinci roku 1930 
a letos tak oslaví 88. narozeniny. Chodil sem i do školy, 
když v roce 1939 přišli do Olomouce Němci. Celé jeho 
vyprávění provázejí vzpomínky na spoustu sportovních 
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oslaví 88 let a je bláZen do modrobílé sigmy olomouc
zážitků a zkušeností. První z nich například na maraton, 
který běžel za olomouckou Lokomotivu.
Jako mladý se vyučil železářem, poté pracoval v oboru 
na  olomouckém Horním náměstí naproti radnice, kde 
je dnes pekařství. Později odešel na vojnu v Brně-Žide-
nicích, kde potkal také svou osudovou lásku, budoucí 
paní Ludmilu Hudcovou. „Měl jsem stopadesátku mo-
torku a jednou jsem tak čekal na kamaráda před domem. 
Tam šla nějaká taková holka, tak jsme se dali do řeči, no 
a  já jsem ji pak doprovodil, šla do kina. Bavili jsme se 
spolu, a  ona shodou okolností pracovala v  Brně, kde 
jsem byl na té vojně,“ směje se pan Hudec při vzpomín-
kách na  svou manželku. Od  té doby se začali setkávat 
pravidelně, Svatopluk s  ní někdy chodil i  třikrát den-
ně do  kostela, ačkoli nebyl nikdy veden k  víře v  Boha 
a  na  nic takového ani sám nevěří. Na  vesnicích to ale 
v některé dny bývalo běžné, pořádaly se mše, na kterých 
se scházela celá vesnice. S paní Ludmilou pak strávil Sva-
topluk Hudec celý život. Posledních osm let svého života 
se však Ludmila trápila s cukrovkou a před několika lety 
zemřela. Její manžel společně s  rodinou se o  ni starali 
do poslední chvíle.
Během let vystřídal pan Hudec několik zaměstnání, kro-
mě tehdejšího železářství na Horním náměstí pracoval 
také v  železářství Paxa v  Hodolanech, kde dělal deset 
let vedoucího. Později přešel z obchodu do stavebnictví 
a občas vyjížděl pracovně také mimo. Nějakou dobu by-
dleli v bytě, který mu dal jeho otec – na Šibeníku, kde 
jsou dnes potraviny. O něco později, v roce 1968, koupil 
dům v Řepčíně, protože si jeho žena přála mít zahradu, 
kde by mohla trávit volný čas. Tam žije Svatopluk Hudec 
dodnes.
Nejzajímavější životní etapou, a  také tou, o  které pan 
Hudec zřejmě mluví i  nejraději, je ale sport. V  tomto 
případě by se možná dalo mluvit spíše o životním údělu, 
či dokonce poslání. Široko daleko není totiž zřejmě od-
danějšího fanouška, než je osmaosmdesátiletý Svatopluk 
Hudec. A když ho pokaždé potkáte v dresu olomoucké-
ho fotbalového klubu Sigmy, zajisté váš může překvapit 
informace, že do svých 39 let hrával  i přes svých 69 kilo-
gramů hokej za Moravské železárny.
V době, kdy byly pracovní povinnosti jeho otce spoje-
ny s hřištěm v Řepčíně, ho otec ještě jako malého kluka 
brával s  sebou. „Tam jsem jako děcko lítal. Začal jsem 
se tomu věnovat, do  devatenácti let jsem pak hrával 
za SK Hejčín. Následně mě ale čekala ta vojna. Já jsem se 
do  jedničky nedostal, takže jsem pokračoval v hokeji,“ 
říká Svatopluk Hudec a působí dojmem, že byla sportov-
ním nadšením protkaná téměř každá minuta jeho života.
Pokud se přijdete podívat na zápas Sigmy, je téměř sto-
procentní jistota, že byste ho na stadionu našli také. Má 
své místo kousek za  střídačkou domácího mužstva. To 
ale není všechno. Potkáte ho totiž zároveň i na každém 
tréninku, který olomoucký A  tým na  hřišti absolvuje. 
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A to už od devadesátých let. „To tu bylo ještě atletické 
hřiště, ještě Závod míru si pamatuju. Tohle všechno tady 
nestálo, nebylo to tu tak zastavěné,“ popisuje a přitom 
rozhazuje rukama do  nejbližšího okolí olomouckého 
Androva stadionu.
V  té době mu Jiří Vít, bývalý fotbalový brankář, asis-
tent trenéra nebo masér české reprezentace řekl, že ho 
tam vidí pravidelně, ať jde podávat balony. „Zajistili mi 
i permanentky, prý si je zasloužím, tak je mám. Projel 
jsem díky tomu všechny možné stadiony různě po světě 
a viděl jsem spoustu zajímavých věcí. Já už tu pamatu-
ju tolik trenérů… Nejvíce byl ke mně hodný pan Psot-
ka, ten mě vzal s týmem do Turecka nebo do Skotska,“ 
vzpomíná s úsměvem. Vždy v pondělí si pokaždé přijde 
na stadion pro rozpis jednotlivých tréninků. Pravidelně 
chodí na první ligu, zvládá ale sledovat i úspěchy kate-
gorie U19, se kterou by jel v blízké době rád do Pardu-
bic. Ta sice nedávno prohrála se Slavií, jinak je ale pan 
Hudec jenom chválí. Během letní sezony to má s časem 
ale trochu těžší, stará se totiž o  zahradu. Kromě toho, 
že se účastní každodenního tréninku, vyjíždí s  týmem 
i za hranice rodného města. Přitom ho rutina tréninku 

oslaví 88 let a je bláZen do modrobílé sigmy olomouc

svatopluk hudec
• je rodilý Olomoučan
• letos bude mít 88 let
• měl manželku Ludmilu
•  má dva syny, Svatopluka a Františka, kteří také 

žijí v Olomouci
• jako mladý se věnoval fotbalu i hokeji
• nevynechá jediný trénink olomoucké Sigmy
•  během letní sezony dojíždí ve svém věku na tré-

ninky na kole, přestože má v noze šrouby a dok-
tor mu to zakázal

•  říká, že není lepšího mužstva, než je Sigma, 
a Hanáci by za ni měli bojovat

každý den ještě neomrzela, a podle jeho slov ani omrzet 
nemůže.
A  jaký vidí Svatopluk Hudec rozdíl mezi někdej-
ším a  současným fotbalem? „Kdysi záleželo hodně 



na technice, dnes je to naopak. Je to všechno o rychlos-
ti, dříve se tolik neběhalo. A to vybavení a zázemí – pa-
matuju si, že na hřišti v Řepčíně stály jen dvě dřevěné 
boudy, žádné umývání tam nebylo možné. Teď mají naši 
fotbalisté všechno nachystané, to je neuvěřitelné, vždyť 
v dnešní době se ty materiály ani nežehlí, on to ten kluk 
jenom vezme a  natáhne,“ ukazuje na  vlastním oděvu 
pan Hudec. Mimo to také zdůrazňuje, že fotbalisté ne-
mají volno, neexistují pro ně žádné svátky ani pořádné 
prázdniny. V  souvislosti s  tím vzpomněl také nedáv-
ná mezistátní utkání, která Sigma absolvovala během 
prázdnin a na která se samozřejmě byl také podívat.
Velkou odměnou je panu Hudci, že může jít mezi starší 
hráče a oni se k němu hlásí. V souvislosti s tím vyjme-
noval například bývalého hráče a trenéra Sigmy Marti-
na Kotůlka, Leoše Kalvodu nebo Radoslava Látala. Po-
kud by měl zapátrat v  řadách současného sigmáckého 
A týmu, má rád například Uroše Radakoviće, který ne-
dávno odešel ze Sigmy do pražské Sparty a který podle 
něj prý brával tréninky poctivě, Davida Housku – duši 
a mozek mužstva nebo útočníka Tomáše Chorého, kte-
rý momentálně nosí dres plzeňské Viktorie. Vždy ale 
prý klukům radí, že by si s sebou měli všude tam, kam 
odjíždějí za přestupy, brát manželku, protože prý chlap 
potřebuje mít svou ženu u sebe, aby měl i sílu, která je 
při utkáních a celém tom fotbalovém kolotoči nezbytná, 
jinak je to na nic.
Největším přáním Svatopluka Hudce je, aby se příští rok 
v  lednu dočkal 100 let výročí Sigmy. Jeho otec mu prý 
říkával: „Svaťo, já bych si přál, aby ses dožil toho stého 
výročí SK Hejčín.“  Jarmila Plná
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7. května roku 88 v Uničově

Před startem 8. ročníku Maratónu v Děčíně 9. 5. 1985

Rájecký maratón 8. 8. roku 1987

Letošní z roku 2018 je z Lutína
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  Podzimní etapa Flory
4.–7. 10. od 9 do 18 hodin, olomouc 
– výstaviště Flora
Na podzim zahrádkáři a sadaři sklízejí plody své 
práce. Na Výstavišti Flora Olomouc čeká všechny 
návštěvníky bohatý program doplněný gastronomií 
a nápoji Olima, zahradnickými trhy či koštem.
V hlavním pavilonu A se představí nejlepší tuzem-
ští pěstitelé z řad členů Zelinářské unie Čech a Mo-
ravy a Ovocnářské unie ČR. Festival gastronomie 
a nápojů nabídne lidem řízené degustace či sou-
těže cukrářů a kuchařů Olima Cup. Podzimní za-
hradnické trhy budou mít své místo v pavilonu G 
a na venkovních plochách Smetanových sadů. Na-
bídnou široký sortiment rostlin, výpěstků, semen, 
zahrádkářských pomůcek či hobby potřeb. Chybět 
nebudou ani atrakce pro děti, dále burčák, medo-
vina, svařené víno a jiné občerstvení. Součástí na-
bídky bude i produkce francouzských pěstitelů růží 
Meilland.
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  historie výroby piva
2. 10. od 17 hodin, olomouc – knihovna města 
olomouce
Přednáškou Od nejstarších dob po současnost prove-
de historik, archivář a muzejní kurátor Martin Buchlov-
ský, který v minulosti pracoval také jako správce sbírek 
pro Pivovarské muzeum v Plzni nebo vedoucí návštěv-
nických tras a správce Pivovarského muzea v Hanu-
šovicích. V současnosti působí ve specializovaném 
archivu. Přednáška u příležitosti týdne knihoven přiblí-
ží historii výroby piva v jednotlivých částech světa se 
zvláštním zaměřením na evropský kontext a zdejší „pi-
vovarské země“. Řeč bude samozřejmě i o pivovarech 
v českých zemích a v neposlední řadě o současném 
stavu našeho pivovarnictví. Vstup je zdarma, nutná je 
jen rezervace místa na oddělení pro dospělé čtenáře 
nebo prostřednictvím mailu dospele@kmol.cz.

  senior symposium 2018 
2. 10. od 9 hodin, Přerov – hotel jana
Preventivní, výchovně vzdělávací akce pro seniory 
k Mezinárodnímu dni seniorů se koná v úterý 2. října 
v přerovském Hotelu Jana. Vstup na dopolední pro-
gram, jehož součástí je i měření tlaku, tělesného tuku 
a kvality zraku, je zdarma. Na odpolední program lze 
přijít pouze s platnou vstupenkou. V 17.20 se mohou 
návštěvníci těšit na koncert Věry Martinové s kapelou 
i její autogramiádu.

  olomoucké vinné slavnosti
5. 10. od 14 hodin, 6. 10. od 10 hodin, olomouc – 
horní náměstí
Podzimní část šestého ročníku olomouckých vinných 
slavností se bude konat první říjnový pátek a sobo-
tu na Horním náměstí v Olomouci. Těšit se můžete 
na 25 vinařství z Moravy, bohatý kulturní program, 
sýry z Nizozemska nebo vinařství Mrázik Devínský 
ríbezlák. Na dva dny v historickém centru Olomouce 
zve Olomoucká vinná společnost.

  koncert hvězd  
  aneb Příběh skla

6. 10. od 19.30, olomouc – nh collection olo-
mouc congress
Kulturní večer s koncertem Václava Neckáře a Bacilů 
spolu s smyčcovým kvartetem a před tím s vystou-
pením talentované Markéty Konvičkové nabídne di-
vákům kongresové centrum NH hotelu v Olomouci. 
Akci podporuje firma Sklárny Moravia a.s. s výstavou 
Příběh skla a pro hosty bude připravena také ochut-
návka destilátu ve skle od této světoznámé firmy. 
Vstupné lze koupit v síti Ticketstream za 590 korun.

  koncert k 100. výročí  
  založení republiky

6. 10. od 18 hodin, Přerov, městský dům Přerov
Co se hrálo a zpívalo? Od Rakouska-Uherska až 
po dnešek. Vstupné stojí 80 korun.

  století 1918–2018  
  v olomouckém kraji

do 7. 10., Šumperk – vlastivědné muzeum 
v Šumperku
Putovní výstava pod záštitou hejtmana Olomouc-
kého kraje Ladislava Oklešťka je určena široké 
veřejnosti. Jejím cílem je seznámit návštěvníky 
s posledním stoletím vývoje olomouckého regionu, 
tedy s kapitolou našich novodobých dějin, která je 
ve školní výuce často upozaďována, a prostřednic-
tvím významných osobností 20. (respektive 21.) sto-
letí v nich probudit hrdost na místo, které si vybrali 
k žití. Výstava sestává z osmnácti panelů, z nichž 
první dva přinášejí informace o historickém vývoji 
Olomouckého kraje a krajské metropole. Dalších 
pět panelů je věnováno jednotlivým regionům kraje 
(Olomoucko, Přerovsko, Prostějovsko, Šumpersko 
a Jesenicko). Následujících osm panelů pojedná-
vá o proměnách společnosti v období sta let, při-
čemž je věnován prostor jednotlivým aspektům je-
jího vývoje: politickému a duchovnímu životu, vědě 
a výzkumu, kultuře a umění, školství a vzdělanosti, 
hospodářství a podnikání, sportu a tělesné kultuře. 
Každý panel obsahuje úvod do problematiky a ná-
sledují medailony tří až čtyř osobností, které jsou 
klíčové pro danou oblast života společnosti na úze-
mí dnešního Olomouckého kraje, vše je doplněno 
bohatým ikonografickým materiálem. Poslední tři 
panely pojednávají o současnosti Olomoucké-
ho kraje – o jeho kultuře a společenském životě. 
Vstupné je 10 korun.

  řecká zábava
6. 10. od 20 hodin, Šumperk, dům kultury
Již 18. ročník tradičního společenského večera po-
řádaného Řeckou obcí Šumperk se koná v sobotu 6. 
října v Šumperku. K tanci a poslechu zahraje kapela 
Prometheus z Brna, jako host vystoupí také Martha 
a Tena Elefteriadu. Vstupné je 200 korun. 

  číše plná operety 
7. 10. od 18 hodin, Přerov – městský dům Přerov
Na známé operety Veselá vdova, My Fair lady, Os-
trov milování, Divotvorný hrnec, Pepina, Děvčátko 
z kolonie a další v podání členů Slezského divadla 
v Opavě se mohou těšit lidé v neděli 7. října v přerov-
ském městském domě. Vstupné stojí 120 Kč.
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  dvořák – jedna a jedna jsou tři 
11. 10. od 19.30, Přerov – městský dům Přerov
Kouzlo geniálních melodií velikána české hudby An-
tonína Dvořáka v podání houslové virtuózky Zuzany 
Kožinové. Hra přibližuje dvě osudové ženy Antonína 
Dvořáka, milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku 
Josefinu. Obě ženy vedou imaginární dialog o svém 
osudovém muži, rozdělený do klíčových epizod jejich 
pozoruhodného společného života. Ústřední myšlen-
kou hry je věčná pravda filosofů života, že žít s by-
tostí milující je větší štěstí, než snít o životě s bytos-
tí milovanou, protože štěstí nelze vysnít, jen prožít. 
Vstupné stojí 150–250 korun.

  exota olomouc 2018
12.–14. 10. od 8 do 17 hodin, olomouc – výstavi-
ště Flora 
V pavilonech A, B, E, G a v palmovém skleníku 
na olomouckém výstavišti se od 12. do 14. října koná 
Exota Olomouc. 13. října se uskuteční také první me-
zinárodní kongres, na kterém vystoupí světové špičky 
v chovu papoušků. Výstava se nevěnuje jen prezen-
taci chovu exotických ptáků, ale zároveň i rozšiřuje 
povědomí veřejnosti o stavu ekologie na Zemi a na-
příklad výstavou dětských kreseb, soutěží a beseda-
mi výchovně působí také na děti a mládež. Zlatým 
hřebem výstavy bude pavilon A, v němž je umístěna 
rozsáhlá expozice papoušků všech kontinentů, která 
zahrnuje přibližně 150 druhů a poddruhů. Pavilon G 
se bude věnovat expozici tukanů, zoborožců, turaků 
a dalším druhům měkkožravých ptáků. Zvláštním pa-
vilonem je pak palmový skleník, v němž jsou v tak-
řka přirozeném prostředí vystaveny nejrůznější druhy 
drobných exotických ptáků.

  sázení ovocných stromů  
  na kosíři

13. 10. od 8 hodin, přírodní památka vápenice 
u slatinek
V rámci celostátního projektu 72 hodin bude vy-
sazeno 25 sazenic třešní v sadu na okraji Přírodní 
památky Vápenice. Sraz všech účastníků je v 8.30 
u železniční zastávky Kaple. Akce je vhodná pro ro-
diny s dětmi. Cestou na místo sázení budou pro děti 
připraveny hravé aktivity. Nářadí a pracovní rukavice 
budou zajištěny. Na závěr se chystá opékání dobrot 
na ohýnku a drobné občerstvení. Všichni účastníci 
obdrží pamětní list, ti nejaktivnější i tričko projektu 
72 hodin. Vhodný vlak z Prostějova do Kaple odjíždí 
z hlavního nádraží v 8.02 (nastupujte do posledního 
vagónu). Návrat do Prostějova bude autobusem ze 
Slatinek, odjezd v 13.25. Celková délka trasy maxi-
málně 3 kilometry.

  jesenické trhy
19. 10. od 10 hodin, jeseník – masarykovo ná-
městí
Jesenické farmářské trhy jsou zpátky zase v pátky. 
K mání budou místní produkty – sýry, uzeniny, pe-
čivo, zavařeniny, květiny, sezónní ovoce a zelenina, 
drobnosti pro radost, doplněné o tuzemské specia-
lity i speciality z příhraničních zemí. Těšit se můžete 
také na ukázku řemesel, vystoupení jesenické kapely 
a dětskou herničku od MC Krteček.

  den stromů
20. 10. od 9 hodin, Prostějov – náměstí t. g. 
masaryka
V rámci celosvětové akce Den stromů proběhnou 
na prostějovském náměstí Tomáše Garriqua Masa-
ryka aktivity pro všechny věkové skupiny. Informace 
pro dospělé, výstava o stromech, hravé, výtvarné 
a naučné aktivity pro děti. Po celé dopoledne bude 
zajištěna živá hudba a kulturní vystoupení.

  burza práce a vzdělání
23. 10. od 9 hodin, olomouc – výstaviště Flora
Hledáte práci nebo uvažujete o změně zaměstnání? 
Přijďte v úterý 23. října od 9 do 17 hodin na olomouc-
ké výstaviště Flora na přehlídku zaměstnavatelů 
a perspektivních škol. Vstup a poradenství zdarma. 
Na Burze práce a vzdělání nabídne zaměstnání šest 
desítek nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouc-
kého kraje, 25 středních a vysokých škol pak před-
staví svou vzdělávací nabídku. Akce je určena ze-
jména zájemcům o práci, žákům posledních ročníků 
základních škol a jejich rodičům, studentům středních 
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a vysokých škol. Srdečně zve Krajská hospodářská 
komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR a Svaz 
průmyslu a dopravy ČR.

  koncert lenky Filipové
24. 10. od 19 hodin, olomouc – reduta
Lenka Filipová s kapelou a smyčcovým oktetem Brno 
Strings. Na to se můžete těšit během koncertu, který 
je věnovaný úpravě věhlasných skladeb pro klasic-
kou kytaru, zazní i úpravy lidových písní, šansonu, 
ukázky keltských skladeb či největší hity umělkyně. 
Lenka Filipová je značkou hudební kvality, ale i neo-
byčejné lidské skromnosti. Celá řada hitů a nekoneč-
ná energie posouvá Lenku Filipovou mezi elitu čes-
kých a slovenských umělců. Patří mezi nejžádanější 
interprety současnosti. Lístky do olomoucké Reduty 
stojí 390 až 450 korun a lze je zakoupit v síti Ticket-
portal.

  koncert ke 100. výročí 
  československé republiky

27. 10. od 19 hodin, olomouc – moravské  
divadlo olomouc
U příležitosti stého výročí vzniku Československé re-
publiky připravil soubor opery a operety Moravského 
divadla Olomouc slavnostní koncert. Zazní na něm 
například ukázky z děl Antonína Dvořáka a Bedřicha 
Smetany, několika skladbami je ale zastoupený třeba 
i slovenský skladatel Eugen Suchoň. Účinkují: Ele-
na Gazdíková, Olga Jelínková, Radoslava Mičová, 
Jiří Přibyl, Jakub Rousek a David Szendiuch. Spolu-
účinkuje orchestr a sbor opery a operety Moravské-
ho divadla a orchestr Moravského divadla a smíše-
ný pěvecký sbor AMOC. Dirigent: Miloslav Oswald. 
Vstupenky za 210 až 230 korun lze koupit na poklad-
ně Moravského divadla Olomouc.

  duo jamaha
27. 10. od 16 hodin, určice – sokolovna
V sobotu 27. října se nejen obyvatelé Určic na Pro-
stějovsku mohou těšit na koncert skupiny Jamaha, 
který začne v místní sokolovně v 16 hodin. Vstupen-
ky je možné si v Kulturním klubu v Určicích koupit 
za 140 korun, na místě pak budou stát 160 korun.

  klavírní koncert italského pianisty
31. 10. od 19 hodin, olomouc – reduta
Debut vynikajícího italského pianisty a skladatele 
v České republice se odehraje v olomoucké Redutě. 
Zaposlouchat se budete moci do nádherných skladeb 
Franze Liszta, Alexandra Scrjabina. Potěší Vás váš-
nivé a rytmické melodie afro-kubánskych skladatelů 
či vlastní tvorba samotného pianisty. Vincenzo doká-
že okouzlit nejen díky precizní technice, ale hlavně 
svou emotivní hrou, která je pro něj typická. Předsta-
ví divákům skladby, které jsou blízké jeho srdci a jeho 
duši. Vstupné stojí 250 korun.

  mobilizace 1938
do 14. 10., denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, 
olomouc – Pevnost poznání
Pevnost poznání Univerzity Palackého zve na akci 
zaměřenou na jednu z nejmytizovanějších událostí 
českých dějin, takzvanou Mnichovskou krizi. Lidé se 
mohou těšit na modely opevnění, filmové týdeníky, 
ukázky vojenské techniky, tvůrčí dílny i křest knihy. 
Co všechno se odehrálo, kolik a jakých pevností bylo 
na obranu pohraničí vybudováno a jakou měla armá-
da techniku? Nejen na tyto otázky nabídne Pevnost 
poznání odpověď prostřednictvím bohatého progra-
mu. Zájemci si také mohou vyrobit řopíky (objekty 
opevnění) nebo protitankové ježky (významný čes-
koslovenský vynález).

  řekové na jesenicku
do 30. 11. od 9 hodin, Zlaté hory – muzeum
Výstava fotografií u příležitosti výročí 70 let od pří-
chodu řeckých uprchlíků na Jesenicko probíhá 
v městském muzeu ve Zlatých Horách. Dozvíte se 
také něco z příběhů dětí, které se řízením osudu ocit-
ly v jesenických horách. Otevírací hodiny dle měst-
ského muzea Zlaté Hory.

  Šumpersko v období  
  první republiky

do 27. 1., vlastivědné muzeum v Šumperku
Výstava připravená u příležitosti 100. výročí vzni-
ku samostatného československého státu provází 
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Poznámka: Upozorňujme čtenáře, že vstupenky na někte-
rá divadelní představení mohou být vyprodaná. Doporu-
čujeme sledovat program na stránkách www.moravskedi-
vadlo.cz a zakoupit vstupenky na vámi vybrané divadelní 
tituly v předstihu. 

1.  po 19:00 A Krejčovský salon Činohra 

2.  út 19:00 - Jméno Činohra • =SENIOŘI -30%=

3.  st 19:00 ST Nebezpečné známosti Činohra 

4.  čt 19:00 - Vzpoura nevěst Činohra 

5.  pá 19:00 P Na tý louce zelený Opereta =PREMIÉRA=

6.  so 19:00 X Na tý louce zelený Opereta 

7.  ne 10:00 RPP Příhody vodníka Česílka    Pohádka Divadlo D5 Praha

   14:00 OPP Příhody vodníka Česílka    Pohádka Divadlo D5 Praha

9.  út 19:00 - Sluha dvou pánů Činohra 

12. pá 19:00 - Spartakus Balet =RODINNÉ DIVADLO=

13. so 16:00 ZO Nebezpečné známosti Činohra 

14. ne 16:00 YO Bohéma Opera Ù 

15. po 19:00 K  Don Pasquale Opera    

16. út 19:00 - Petr a Lucie Činohra 

17. st 19:00 - Hledám děvče na boogie woogie Opereta 

18. čt 19:00 D Three4Dance Balet 

20. so 19:00 - Cyrano z Bergeracu Činohra 

21. ne 14:30 NO Boží mlýny Činohra 

22. po 19:00 A Ernani Opera Ù =SENIOŘI -30%=

23. út 19:00 B Zvonokosy Muzikál 

24. st 19:00 C Na tý louce zelený Opereta 

25. čt 19:00 - Vzpoura nevěst Činohra =NÁŠ TIP=

26. pá 19:00  V  Boží mlýny Činohra 

27. so 19:00 - Koncert k 100. výročí ČSR     Koncert 

28. ne 19:00 - Robin Hood Činohra 

29. po 19:00 - Rodinná slavnost Činohra 

30. út 19:00 L Krejčovský salon Činohra 

Změny vyhrazeny. Aktuální program naleznete na www.moravskedivadlo.cz.
Předprodej na říjen zahájen 15.6.2018 v 9:00 hodin. 

www.moravskedivadlo.cz | tel.: 585 500 500
Zřizovatelem Moravského divadla Olomouc je statutární město Olomouc

l představení bez přestávky, Ù v italském originále s českými titulky

Zájezdy divadla: 7. a 8.10. Královna Koloběžka První Tábor, 14.10. Sluha dvou pánů Uherské Hradiště, 17.10. Sluha dvou pánů Nový Jičín
Školní představení: 5.10. Cyrano z Bergeracu 10:00, 11.10. Broučci 10:00, 12.10. Noc na Karlštejně 10:00, 

18.10. O líných strašidlech 9:00 a 11:00, 31.10. Královna Koloběžka První 9:00 a 11:00

Ř Í J E N
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Zřizovatelem Moravského divadla Olomouc je statutární město Olomouc

l představení bez přestávky, Ù v italském originále s českými titulky

Zájezdy divadla: 7. a 8.10. Královna Koloběžka První Tábor, 14.10. Sluha dvou pánů Uherské Hradiště, 17.10. Sluha dvou pánů Nový Jičín
Školní představení: 5.10. Cyrano z Bergeracu 10:00, 11.10. Broučci 10:00, 12.10. Noc na Karlštejně 10:00, 

18.10. O líných strašidlech 9:00 a 11:00, 31.10. Královna Koloběžka První 9:00 a 11:00
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FILMOVÝ 
KLUB

SENIORŮ

ČESKY

VSTUPNÉ 70,-
VŽDY 14.00 ZMĚNA PROGRAMU

VYHRAZENA.

TITULKY
D - DABING
O - ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

FKS
karta

1. 10. PO Než přišla bouře
11. 10. ČT Úsměvy smutných mužů
15. 10. PO Whitney
25. 10. ČT Jan Palach
29. 10. PO Mamma Mia: Here We Go Again

k vyzvednutí
na pokladně FKSkarta

návštěvníky obdobím dvacetiletého trvání první 
republiky s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. Za-
čátek výstavy připomíná poslední rok první světo-
vé války a místní události následující bezprostřed-
ně po 28. říjnu 1918. Dále návštěvníci uvidí četné 
dobové dvou- i trojrozměrné exponáty dokládající 
hospodářský, politický, společenský i každodenní 
život regionu a jeho obyvatel. Závěr výstavy patří 
okolnostem Mnichovské dohody a odstupu pohrani-
čí českých zemí Německu v roce 1938. Výstava tak 
zároveň připomíná i 80. výročí těchto v naší historii 
dosti pohnutých událostí. K výstavě je možnost ob-
jednat si komentovanou prohlídku (e-mail michaela.
kollerova@muzeum-sumperk.cz). Plné vstupné je 
40 korun.

kabelkový veletrh
30. 10. od 13 hodin, olomouc – galerie moritz
Pokud už svou kabelku nenosíte, může udělat radost 
někomu jinému. Stačí ji věnovat na jedno ze sběrných 
míst dobročinného projektu Kabelkový veletrh, který 
se koná v úterý 30. října v olomoucké Galerii Moritz. 
Kabelky můžete nosit například do redakce Olomouc-
kého deníku, do Radia Haná nebo do Českého rozhla-
su Olomouc. Ty se pak na veletrhu budou za symbolic-
ké ceny prodávat. Výtěžek poputuje na pomoc lidem, 
o které se stará organizace Dobré místo pro život.



Jak jsme žili za dob  
ČESKOSLOVENSKA
SONDA DO NAŠÍ  
MINULOSTI
prostřednictvím fotografií  
a vzpomínek obyčejných lidí. 

UNIKÁTNÍ SERIÁL  
DENÍKU  
se bude věnovat i životu u vás. 

Nový seriál  
na každý  
pátek

JAK JSME ŽILI
v Československu

       MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL 
         Ř Í J E N  2018

24. 9. - 27. 11.

vstupné dobrovolné

úterý 2. 10.
vstupné 160 Kč                                 

Seniorklub Litovel               
vtupné dobrovolné

vstupné dobrovolné

kurzovné (8 lekcí) 800Kč

vstupné 40 Kč / žák

vstupné 50 Kč

vstupné 80 Kč

úterý 16. 10.

předprodej od 280 Kč                                                            
na místě + 50 Kč

vstupné 40 Kč / žák

pátek 19. 10.

předprodej 180 Kč                                   
na místě 230 Kč

sobota 20. 10.

předprodej 200 Kč                                   
na místě 250 Kč

vstupné 80 Kč

vstupné dobrovolné

předprodej 80 Kč                                  
na místě 130 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA         mediální partneři: RADIO ČAS, RÁDIO RUBI, PROFIT, KDY-KDE-CO       www.mklitovel.cz

VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MARKA
18.00 hod.                  

Kostel sv. Marka           
v Litovli

Koncert k výročí republiky v podání  Karla Martínka

19.00 hod.         
Koncertní sál MK Housle a klavír. Koncert v rámci KPH.

pátek 26. 10. OSLAVA 100 LET VÝROČÍ REPUBLIKY
18.00 hod.                  

Velký sál Záložny
Udělení ocenění Osobnost Litovle a křest Velké knihy dějin, za hudebního doprovodu Richarda 
Pogody a ZUŠ Litovel. 

Hudební vystoupení zavede děti do světa živočichů.                                                                
Představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ, včetně veřejnosti.

ZÁBAVNÁ TALKSHOW IVO ŠMOLDASE
19.00 hod.                   

Velký sál Záložny
Zábavný pořad Ivo Šmoldase, hosté Marie Formáčková - spisovatelka a novinářka                                
a Andrea Andrei - italský zpěvák.

úterý 23. 10. JAN A MARTINA SCHULMEISTEROVI

19.00 hod.                  
Velký sál Záložny Koncert ke 40. výročí založení kapely, zazní nejznámější hity. 

10:00 hod. 
Velký sál Záložny

pátek 12. 10. 

Naordinoval Vám lékař radost? Ne? Tak si ji naordinujte sami!                                           
Protancujte se k radosti a zdraví! Kurz povede Miroslava Stroupková. 

KURZ ŘECKÝCH TANCŮ

18.00 hod.                                                   
Velký sál Záložny

středa 17. 10. PAVEL NOVÁK - ZVĚŘINEC

Prodloužená tanečního kurzu, vstup pouze ve společenském oblečení.

Povídání s fotoprojekcí. Zajímavosti ze zemí: Laos, Tchaj-wan, Thajsko, Jižní Korea, Myanmar, 
Albánie a Filipíny. Pro I. a II. st. ZŠ a SŠ

TOULKY SVĚTEM 3 - BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM
10.00 hod.                                                   

Malý sál Záložny

19.00 hod.                                  
Velký sál Záložny                                

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY

středa 10. 10.

MARIE FISCHEROVÁ - KVĚCHOVÁ
prostory TIC                
při MK Litovel

KOZLAŇÁCI
18.00 hod.                  

Velký sál Záložny
Koncert kapely známé ze Šlágr TV. Blahoslav Frank - klávesové nástroje, zpěv,                                    
Roman Vaculčík - akordeon, zpěv a Vladimír Ostřížek - bicí nástroje a zpěv. 

                                                                                                                                                                  
Výstava pohlednic, dřevěných kostek, reprodukcí obrázků a knih ilustrovaných malířkou                                          
a výtvarnicí M. F. Kvěchovou, ze soukromé sbírky pana Petra Lindušky.                                                    
PO - PÁ: 9 - 17 h, SO: 9 - 15 h

Předprodej: TIC při MK Litovel, nám. Př. Otakara 762, tel. 585 150 499, 775 339 098, 
vstupenky@mklitovel.cz,    možnost platby na účet, nutno předem kontaktovat
č. ú. 35 - 781 697 0247 / 0100, rezervované vstupnenky nutno uhradit do 14 dní od rezervace

Výstava studentů školy fotografie PhotoGenia společně s Jindřichem Štreitem, který vystaví 
fotografie z projektu "Vítkovice". Vernisáž se koná ve středu 3. 10. v 17 hod. Úvodní slovo: Prof. 
Jindřich Štreit. PO, ÚT, ČT: 8 – 15 h, ST: 8 – 17 h, PÁ: 8 – 13 h, SO: 10 – 13 h

TOVÁRNY - výstava fotografií

Výstavní síň MK 

4. - 31. 10.

Připravujeme:                                                                                                                                                                                                   
3. 11. MAXIPES FÍK (pohádka pro celou rodinu), 6. 11. PAN HALPERN A PAN JOHNSON (divadelní představení),                                                            
8. 11. KONCERT VE VARNĚ PIVOVARU LITOVEL, 13. 11. AUTOIMUNITA (přednáška MUDr. Váňové),                                                        
17. 11. INÉ KAFE (koncert punkrockové kapely)

KERN - rockový koncert

čtvrtek 4. 10. 
17.30 hod.         

Koncertní sál MK

středa 10. 10.

středa 31. 10.

JIŽNÍ KOREA - BESEDA S VÁCLAVEM ARNOŠEM
18.00 hod.                                                   

Malý sál Záložny

Povídání s fotoprojekcí. Nádherná příroda, úžasné chrámy v horách, park penisů, obrovská čistá 
města se skvěle fungující dopravou, výborné jídlo, přátelští lidé....                                                                         
to je Jižní Korea, země, která je stále ve válečném stavu.

Divadelní komedie o rozdílech mezi muži a ženami.                                                                                                
Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, Martin Kraus, Daniel Rous.
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Olomouc je studentské město. Myslíte, že je dostateč-
ně přívětivé i pro seniory?
Olomouc sice je studentské město, produkuje každo-
ročně tisíce absolventů, ale nemyslím si, že by se vedení 
města ke studentům, mladým lidem, chovalo enormně 
přívětivě. A stejné je to i se seniory. Máme co dohánět. 
Ukázat starším i mladším lidem, že jsou v Olomouci ví-
táni a že se umíme postarat nejen o sebe, ale i o ně.
Podle Vás by se tedy město mělo o obyvatele postarat?
Město se musí umět o své obyvatele postarat. Ale snaha 
nemůže přicházet pouze z  jedné strany, snažit se musí 
i  lidé samotní. Jsou věci, které člověk sám nezvládne. 
Senioři si sami nepřivedou do  Olomouce senior taxi 
nebo asistenty v  dopravě. Studenti si bez kooperace 
a souhlasu města a univerzity nemohou hromadně při-
hlásit trvalé bydliště na univerzitu.
Zmínil jste teď dva cíle hnutí spOLečně, je to tak?
Ano, jednou z našich priorit je zařídit v Olomouci seni-
or taxi. Tato služba funguje ve více než šedesáti obcích 
v Česku, u nás zatím ale ne. Senior taxi má Přerov, Li-
tovel, Uničov, Prostějov, Šternberk a další města. V Olo-
mouci, pokud vím, poskytuje pouze jedna společnost 
s taxíky slevu při prokázání Senior Pasu. Třeba v Pros-
tějově stojí senior taxi 20 korun.
Senior taxi je to jediné, čím chcete olomouckým seni-
orům pomoci?
Náš program obsahuje mnoho bodů týkajících se star-
ších lidí v  Olomouci, kterými jim chceme pomoci 
a  usnadnit život. A  spousta našich cílů se týká všech 
Olomoučanů, bez závislosti na  věku. Například zeleň 
je téma, které může zajímat každého. Hnutí spOLečně 
prosazuje více zeleně v centru i na sídlištích. Ve městě 
sice máme krásné parky, ale třeba na Horním náměstí 
není jediný strom a člověk by se tam v létě upekl. O sta-
vu Masarykovy třídy, kde byla dříve celá alej, raději ani 
nemluvím. Magistrát Olomoučanům stromy bere, bez 
náhrady. To nepovažuji za správný směr.
Obecně si myslíme, že senioři by měli být a  mno-
ho z  nich také chce být zapojeno do  dění ve  městě. 

Parkování, Zeleň, ale i senior taxi. otevíráme v olomouci 
témata a nutíme Politiky reagovat, 
říká lídr hnutí sPolečně stanislav Flek

olomouc má na víc, tvrdí lídr hnutí společně stanislav Flek. s dalšími 44 kandidáty, mezi kterými 
je i ředitel moravského divadla olomouc Pavel hekela, herečka ivana Plíhalová nebo třeba vladimír 
P. Polách, proděkan pro infrastrukturu Filozofické fakulty uP, usiluje o hlasy voličů v podzimních 
komunálních volbách. hnutí nastoluje v olomouci témata a nutí politiky reagovat.  
Podařilo se mu to jak u tématu zeleně, kdy společně tajně vysadilo 14 stromů a spustilo petici  
„stromy na horní náměstí!“, tak u parkování a zrušení poplatku za svoz odpadu.

Například ve  Velké Británii je běžné, že senioři dělají 
takzvané Lollipop Ladies. Jsou to školní hlídky, které 
během dne hlídají přechody pro chodce u škol. Senioři 
se tak zapojí do dění ve městě a navíc pomáhají. Tako-
vých možností existuje celá řada, jen musí město chtít, 
aby se starší lidé zapojili, a dát jim tu možnost.
Mluvit můžeme i o dostupnosti lékařské péče. V Olo-
mouci je její kvalita na vysoké úrovni, problém však vi-
dím v přetíženosti ordinací. Není v pořádku, když lidé 
čekají na odborné vyšetření několik měsíců a u  lékaře 
v  čekárně i  několik hodin. Město by mělo intenzivně 
komunikovat s  dotčenými institucemi a  snažit se tuto 
situaci v kooperaci s nimi zlepšit.
Zeleň je téma, které ve spojitosti s hnutím spOLečně 
rozhodně rezonuje. Byli jste to právě vy, kdo tajně vy-
sadil a rozmístil po Olomouci čtrnáct stromů.
V posledních letech se stromy v Olomouci jenom kácí 
a ulice zůstávají ve většině případů bez stromů. Napří-
klad zmiňovaná Masarykova třída, ale i ulice Na Stru-
ze nebo Vídeňská. Na sídlištích se zase magistrát snaží 
protlačit klamnou myšlenku, že si místní musí vybrat 
mezi stromy a  parkovacími místy. Není to pravda, lze 
mít obojí. Výstavbou parkovacích domů se ušetří spous-
ta místa, stejně tak může v některých lokalitách pomoci 
vyznačení parkovacích pruhů. Zeleň se tedy také vejde, 
jen musí někteří lidé přestat používat spojení „To ne-
jde.“
Jaký úspěch má petice „Stromy na  Horní náměstí!“, 
kterou jste spustili během tajného vysazování stro-
mů?
Předně bych chtěl říci, že peticí nepožadujeme pouze 
návrat stromů na  Horní náměstí, ale i  do  dalších ulic 
města a na  sídliště. To je moc důležité, protože město 
není jenom centrum. A  k  petici mohu jenom říct, že 
děkuji všem lidem, kteří se svým podpisem připojili! 
Opravdu děkujeme.
Za první měsíc se nám podařilo získat pět tisíc podpisů, 
což považuji za obrovský úspěch a jasný důkaz toho, že 
lidem stromy v Olomouci chybí a chtějí je tady. Když se 
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Parkování, Zeleň, ale i senior taxi. otevíráme v olomouci 
témata a nutíme Politiky reagovat, 
říká lídr hnutí sPolečně stanislav Flek

spojíme, nebude moci radnice náš názor ignorovat. Do-
volím si zde použít naše heslo: spOLečně to dokážeme!
Se zelení souvisí i vaše úklidové akce. Kandidáti hnutí 
poměrně často vyrážejí do  ulic a  uklízejí a  opravují 
majetek města. Proč?
Těch důvodů je více. Jako Olomoučané se na  některé 
věci nedokážeme jenom dívat. Posprejovaná zastávka, 
zničená lavička nebo zarůstající 
chodník je něco, s čím si během 
dvou hodin poradíme. Na tako-
vá místa nás lidé často upozor-
ňují, osobně, přes sociální sítě 
i  přes naši webovou aplikaci 
Olomouc má na víc!
Dalším důvodem, který sou-
visí, je to, že se během úklidu 
můžeme setkávat s Olomouča-
ny a mluvit s nimi. Považuji to 
za  klíčové, aby politici, úřady 
a  vedení města mluvilo s  oby-
vateli. Nikdo nezná město lépe 
než lidé, kteří v něm žijí. Dostá-
váme od Olomoučanů podněty, 
cenné názory, říkají nám, co je 
trápí a  co by chtěli v  Olomou-
ci jinak. To je pro nás, pokud 
máme vést radnici, nesmírně 
důležité.
Zeleň není jediným tématem, 
které hnutí spOLečně v  Olo-
mouci otevřelo. V  poslední 
době se mluví i o parkování.
Máte pravdu, těch témat, která 
jsme, troufám si říci, nastolili, 
je více. Parkování jsme dostali 
do povědomí občanů v polovi-
ně září, kdy jsme před budovu 
radnice na  Horním náměstí 
postavili veterána, Tatru 603. 
Mimochodem úžasný a  hlavně 
nádherný vůz. Za skly měl tex-
ty, které upozorňovaly na  par-
kovací místa vyhrazená pro 
magistrát a pro držitele parko-
vacích karet typu „D“. Existuje 
zde skupina privilegovaných, 
kteří mohou zdarma parkovat 

v centru, a my ani vlastně nevíme, kdo to je. To přeci 
není správné.
Nejzábavnější na celé situaci bylo jednání městské po-
licie, potažmo radnice. Auto, které nikomu nezavaze-
lo, bylo odtaženo během zhruba čtyř hodin. Běžně se 
přitom auta v  Olomouci neodtahují, jedině v  případě, 
kdy nemůže projet tramvaj. Náš vůz ale stál na  místě 

Stanislav Flek je spolumajitelem jedné z předních zahradnických firem  
ve střední Evropě. Je úspěšný manažer, vizionář a také hrdý otec tří dětí.  

Přednáší na univerzitách a vede odborné semináře.
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vyhrazeném pro svatby, MMOl a držitele karty „D“, a to 
se zřejmě někomu nelíbilo.
Upozorním, že nejvíce karet typu „D“ vlastní kancelář 
primátora, radní a návštěvy primátora, dohromady pěta-
padesát kusů. Je dobré vědět, že policie umí konat rychle. 
Do toho dne jsem v Olomouci nic podobného nezažil, 
zkušenosti mé i mých přátel jsou opačné, strážníci od-
mítají vozy, které třeba i brání výjezdu z garáže, nechat 
odtáhnout.
Celkově je hnutí spOLečně hodně vidět, mluví se 
o  něm. Důvodem jsou mimo jiné právě akce tohoto 
typu, které jste zmínil. Proč se do nich pouštíte?
V Olomouci vypadaly do letošního roku volební kampa-
ně tak, že se někde objevil stánek barvy podle politické 
strany, u něj kandidáti nebo spíše placení promotéři roz-
dávali balónky, placky nebo třeba propisky. To bylo vše. 
My to měníme, vyvoláváme svými činy situace a oteví-
ráme témata, na  která musí ostatní politická uskupení 
reagovat. Jsme noví, hnutí spOLečně vzniklo na začátku 

letošního roku. Navíc nikdo z nás nemá politickou mi-
nulost na  olomoucké radnici, jsme zkušení odborníci 
v různých oborech. Já spoluvlastním zahradnickou firmu 
evropských měřítek, Pavel Hekela je ředitel Moravského 
divadla Olomouc, Milan Hebelka je zase úspěšný pod-
nikatel v dopravě a třeba Ivana Plíhalová je úspěšná he-
rečka Moravského divadla Olomouc a jako jediná z nás 
má také zkušenosti z politiky, konkrétně z olomouckého 
zastupitelstva.
Proč to děláme? Proč se nechováme upjatě a nesedíme 
v koutě? Protože za nás, z důvodů, které jsem teď zmí-
nil, nemohou mluvit výsledky za poslední čtyři roky, kdy 
jsme, na rozdíl od jiných politiků, byli na vrchních mís-
tech olomoucké radnice. Mluví za nás to, co jsme doká-
zali letos. A mám pocit, že je toho více, než co dokázal 
leckterý politik za ty čtyři roky. Chceme, aby Olomouča-
né věděli, že neumíme jenom slibovat a tlachat, ale i ko-
nat. A že máme Olomouc stejně rádi jako oni a chceme 
pro ni to nejlepší. Věříme, že Olomouc má na víc.

Pavel Fryšák je uznávaný 
advokát s letitou praxí. Se 
svojí manželkou Veronikou 
vede advokátní kancelář, 
kterou spolu v roce 2010 
založili. Ve volném čase 
rád sportuje a tráví čas 
s rodinou.

Otakar Bačák je 
obchodně-ekonomickým 
náměstkem Dopravního 
podniku města Olomouce. 
Působí také jako 
dobrovolník ve spolku 
Křižovatka Olomouc 
a člen spolku Studentský 
servis.

Ivana Plíhalová působí 
37 let jako herečka 
Moravského divadla 
Olomouc. Zbylý čas věnuje 
charitě a spolupracuje 
s organizacemi a spolky, 
které pomáhají lidem 
v nouzi.

Robert Runták je 
podnikatel, investor 
a milovník umění. I proto je 
členem Bohemian Heritage 
Fundu, který podporuje 
a rozvíjí české kulturní 
dědictví. Dlouhodobě 
podporuje nadaci Malý 
Noe, která pomáhá dětem 
vyrůstajícím bez rodičů.

Milan Hebelka je úspěšný 
podnikatel v dopravě 
a místopředseda 
představenstva Okresní 
hospodářské komory 
Olomouc. Nejvíce je 
pyšný na svoji rodinu 
a vybudování stabilní firmy. 
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Rekonstrukce kulturních domů v  obcích do  tisí-
ce obyvatel podpoří v příštím roce Olomoucký kraj. 
Hejtmanství už připravilo v rámci Programu obnovy 
venkova nový dotační titul, ve  kterém bude na  ten-
to účel celkem deset miliónů korun. „Při vymýšlení 
nové dotační podpory jsme vycházeli přímo z poža-
davků obcí. Kulturní domy jsou na venkově mnohdy 
ve špatném stavu, přitom jde často o jediné místo pro 
společenská setkávání. Proto jsme se nově rozhod-
li podpořit právě jejich rekonstrukce,“ řekl hejtman 
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
O  novém dotačním titulu, který ještě musí schválit 
krajští zastupitelé, informoval hejtman zástupce obcí 
na  setkání mikroregionů. To proběhlo v  pondělí 10. 
září v Hustopečích nad Bečvou. Řeč byla také o pláno-
vaném dobudování dětských dopravních hřišť v každé 
obci s  rozšířenou působností nebo o  nové dopravní 
aplikaci. (red)

Olomoucký kraj pokračuje v transformaci sociálních slu-
žeb v  Nových Zámcích. Letos připravuje druhou etapu 
projektu, který má tamním klientům přinést více soběstač-
nosti a pohodlí. Ze dvou velkých budov se lidé přestěhují 
do menších objektů, které budou rozptýleny po městech 
a vesnicích v celém regionu. „Hlavním smyslem projektu 
je začlenit klienty z Nových Zámků do společnosti a ne-
nechávat je stranou. V  následující etapě transformace 
postavíme nové domy v Drahanovicích a Měrotíně, kde 
najde zázemí čtyřiadvacet lidí,“ přiblížil chystané kroky 
Olomouckého kraje jeho hejtman Ladislav Okleštěk. 
Se stavbou domů začne hejtmanství příští rok. Druhá eta-
pa projektu vyjde na téměř čtyřicet miliónů korun, kraj ji 
bude částečně hradit z dotací. „Celý projekt má pět etap 
a jeho realizace je naplánována na roky dopředu. Postup-
ně se do  menších domů přestěhuje celkem 145 osob,“ 
dodal Okleštěk. Předloni se z Nových Zámků přemístilo 
prvních sedmnáct klientů. Hejtmanství pro ně přestavělo 
budovy v Července, Drahanovicích a Uničově. (red)

Novou halu Národního sportovního centra mohou 
od  poloviny září využívat lidé v  Prostějově. Moderní 
víceúčelové zařízení, které až dosud ve  městě chybě-
lo, přišlo na téměř 135 miliónů korun. Převážnou část 
nákladů pokryla dotace z ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy. Zhruba třinácti milióny přispěl také 
Olomoucký kraj. 
„Rozvoj sportu si dala krajská rada do svého progra-
mového prohlášení. Také proto jsme podpořili stavbu 
nové sportovní haly v Prostějově a ze stejného důvo-
du přišel kraj s novým do-
tačním programem, který 
mohou žadatelé využívat 
na obnovu a údržbu spor-
tovních areálů,“ uvedl bě-
hem slavnostního otevření 
olympijského centra hejt-
man Olomouckého kraje 
Ladislav Okleštěk.
Třípodlažní objekt haly, 
který vyrostl na okraji Pro-
stějova vedle zimního sta-
diónu, ukrývá sportoviště 
pro řadu disciplín. Konat 
se tu mohou také volejba-
lové, basketbalové či teni-
sové turnaje. Nechybí ani 
tribuny pro asi pětistovku 
diváků. Budova však nemá 
sloužit jen profesionálním 

sportovcům. „Hala je určena také pro prostějovské zá-
kladní a střední školy. Rozzářené dětské oči, které dnes 
viděly, v jak pěkném prostředí mohou sportovat, jsou 
pro mě velkou odměnou,“ dodal Miroslav Černošek 
z  představenstva spolku Prostějov olympijský, jehož 
členem je kromě města Prostějova a  tamního teniso-
vého klubu také Olomoucký kraj. Příprava stavby nové 
sportovní haly začala v roce 2015. O rok později získal 
projekt stavební povolení a samotná realizace odstar-
tovala vloni. (red)

PeníZe na oPravy  
kulturních domů v obcích

v nových Zámcích budou 
mít klienti více Pohodlí

kraj má sPortovní centrum v Prostějově
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Co je bércový vřed a jeho příčiny
Bércový vřed je dlouhotrvající nepříjemné onemocně-
ní. Většinou vzniká v důsledku zhoršeného odtoku krve 
z  žilního systému dolních končetin. Nejdříve dochází 
k  otoku končetiny a  ukládání pigmentu hnědé barvy 
do  podkoží. Poté dochází ke  ztenčování kůže a  časem 
ke vzniku kožního vředu. Takto poškozená končetina je 
velmi náchylná ke vzniku oděrek a malých defektů, stačí 
jen poštípání hmyzem. 
Onemocnění je provázeno bolestí, tlakem, napětím, 
otoky a svěděním. Jak jsem psala v červnovém čísle, že 
lymfa je mezibuněčná tekutina, tak při bércovém vředu 
dochází k  samovolnému vytékání této lymfy. Pacient 
je nucen několikrát denně nohy převazovat v důsledku 
prosáknutí obvazu (oblečení, boty).
Pacient by měl docházet do některého specializovaného 
centra tzn. kožní ambulance, podiatrické ambulance. 
Nemocný se o končetinu stará sám, koupe nohy v dez-
infekčním roztoku, přikládá lékařem předepsaná léčiva, 
masti. Ne každý zvládá tuto péči sám a v tom případě mu 
jezdí převazy vykonávat sestra z domácí péče. Nemoc-
ný je poučen jak se o končetinu starat (koupání, převaz 
i  bandáž). Mnoho nemocných se diví, proč nohu ještě 

bandážovat? Bandáží od prstu až po koleno se zesílí sva-
lová pumpa a dochází k lepšímu prokrvení a hojení.

Léčba
Léčba je založena na řešení příčin bércového vředu a to 
na  eliminaci infekce, zlepšení kvality prokrvení (léky 
na  podporu žilního systému) a  podpoře hojení tkáně. 
Obvykle léčba spočívá v komplexním přístupu, úpravě 
životního stylu, podáváním léků a hlavně místním ošet-
řováním vředů. 
Velké riziko komplikací způsobuje infekce, nejčastěji 
tzv. růže (erysipel). Bércové vředy mohou také způsobit 
zánět žil a v žilním systému vznik krevní sraženiny, ná-
sledně embolii. Neléčené nebo špatně ošetřované vředy 
mohou způsobit život ohrožující otravu krve (sepsi). Po-
škození tkáně může být nenávratné a je nutná amputace 
končetiny. Nejčastější komplikací je bakteriální osídlení 
vředu. Nekrotická tkáň zapáchá a nemocný se straní spo-
lečnosti. Někdy trvá delší dobu naučit nemocného jak 
správně se o bércový vřed starat. Hojení vředu je závislé 
na dlouhé a důsledné péči o něj. Po zhojení bércového 
vředu jsou vhodné lymfodrenáže pro lepší prokrvení.
 Stanislava Zavadilová, odborná zdravotní sestra

tráPí vás bércové vředy?

www.termaly-losiny.cz

UNIKÁTNÍ TERMÁLNÍ 
PARK V JESENÍKÁCH

• termální park, 
jediný svého druhu 
v České republice

• bazény napouštěné přírodní termální vodou 
a vodní atrakce

• sauny – finská, solná, parní, aromatická 
a ledová komora

• široká nabídka masáží
• cvičení v bazénu, animační programy
• zázemí pro rodiče s dětmi
• restaurace s vynikající kuchyní
• celoroční provoz
• sledujte náš kalendář akcí

platí do 31. 10. 2017 ve dnech ÚTERÝ až PÁTEK

tímto kuponem získáváte 
slevu na vstupné 10 %

10 %

sl
ev

a 
1

0
 %

slevy se nesčítají

HŘEJIVÉ SRDCE JESENÍKŮ

Využijte slevy a bonusy 
při ubytování 
ve Wellness hotelu DIANA

www.diana-losiny.cz

Venkovní 
areál 

otevřen

platí do 30. 11. 2018 ve dnech ÚTERÝ až PÁTEK
v termínech vedlejší sezóny

inzerce

Tip na
dárek

dárkové poukazy
do termálů
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Podle nejnovějšího průzkumu vlastní sedmdesát procent 
rodičů a prarodičů seniorského věku platební kartu. Té-
měř třetina z nich jí aktivně využívá k nákupu na inter-
netu. Jsou soběstační a  rádi chodí do  společnosti, před 
aktivním sportem spíše upřednostňují pravidelné pro-
cházky. Mimo běžné náklady na  nájem, energie a  jídlo 
utratí podle svých potomků měsíčně nejčastěji 1000 až 
2000 Kč na osobu. Většině z nich však důchod neumož-
nil větší seberealizaci ve smyslu celoživotního vzdělávání 
a koníčků, na které během pracovního života neměli čas. 
Věnují se spíše péči o dům a zahradu, říká průzkum spo-
lečnosti Doro realizovaný agenturou Rondo Data.  

K nákupu na internetu používá platební 
kartu téměř třetina seniorů 
„Většina seniorů vlastní debetní nebo kreditní kartu (70 
%), kterou používají i k nákupu v internetových obcho-
dech (27 %). Zatímco téměř třetina používá platební kar-
tu i k nákupu online, o něco menší procento skrze ní platí 
pouze v kamenných obchodech (24 %). Někteří senioři 
pak upřednostňují tradiční platbu v hotovosti a kartu po-
užívají pouze na výběr z bankomatu (19 %),“ informuje 
o výsledcích průzkumu Tomáš Kučera, jednatel společ-
nosti Rondo Data.  

Jsou soběstační. A chtějí se bavit 
Člověk je tvor společenský, dlouhodobá samota mu ne-
prospívá. O  to více to platí ve  stáří. „Průzkum Rondo 
Data ukázal, že většina rodičů a prarodičů seniorského 

věku nepotřebuje asistenci ani péči (88 %). Z toho je 41 % 
seniorů naprosto soběstačných, 24 % potřebuje pouze 
občasnou pomoc, například s  úklidem nebo vařením. 
Podobné procento seniorů pak spíše pomáhá svým po-
tomkům, než naopak (23 %),“ říká Dominika Uhrová ze 
společnosti Doro.  
Více než třetina seniorských rodičů a prarodičů se ráda 
zúčastňuje různých společenských akcí (34 %). Většina 
sice vůbec nesportuje (47 %), ale snaží se pravidelně cho-
dit na vycházky (32 %), nebo jezdit na kole (7 %). Svůj 
volný čas nejčastěji tráví péčí o dům a zahradu (45 %), 
nebo se věnují svým zájmům a koníčkům (17 %). Zcela 
novým aktivitám se ale podle odpovědí svých potomků 
většina z nich nevěnuje, důchod jim v tomto ohledu ne-
přinesl možnost větší seberealizace (64 %). Zbylé procen-
to lidí v důchodu realizuje koníčky, na které dříve neměli 
čas (26 %), studuje (4 %), častěji sportuje (3 %), nebo se 
zapojilo do různých spolků a neziskových skupin (3 %).  

Kolik senioři utratí za měsíc? 
Podle většiny respondentů (22 %) utratí jejich rodiče 
a prarodiče v seniorském věku 1000 – 2000 Kč měsíčně 
na  osobu, jedná se o  útratu mimo běžné náklady jako 
nájem, energie a  jídlo. Menší část v  průzkumu uvedla 
částku do 3000 Kč (18 %) a stejné procentuální zastoupe-
ní vybralo útratu mezi 500 – 1000 Kč. Více než 5000 Kč 
měsíčně utratí podle svých potomků 14 % seniorů. Prů-
zkum na vzorku 1800 respondentů realizovala společnost 
Rondo Data, která se zaměřuje na průzkumy veřejného 
mínění a výzkumy trhu. www.rondodata.cz. (red)

jak Používají senioři Platební karty?
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holice odhalila Památník  
válečným hrdinům 
Památku osmi holických rodáků, kteří bojovali nebo padli 
ve druhé světové válce, připomíná nový památník. Slav-
nostního odhalení se na konci prázdnin účastnili náměst-
ci primátora Filip Žáček a Pavel Urbášek, radní, zastupite-
lé, členové Komise městské části Holice a iniciátor vzniku 
pomníku Ladislav Zahradník. Třiadevadesátiletý pamět-
ník byl jen o něco mladší a všechny vojáky znal osobně.
Monumentální kovová plastika před základní školou 
na  Návsi Svobody je dílem uměleckého kováře Milana 
Poliána. Jedná se o  stylizovaný obelisk a  ratolest z  oceli 
a nerezu. 
Iniciativa Ladislava Zahradníka se zároveň pojí i se stole-
tým výročím republiky. „V době tohoto výročí je potřebné 
připomínat si nejen radostné, ale i ty opačné, méně pří-
jemné události. Jen tak zůstanou navždy v  naší paměti. 
Přestože od konce války uplynulo sedmdesát tři let, má 
smysl připomínat oběti, protože je to jeden ze způsobů, 
jak si uvědomit cenu a význam míru,“ uvedl na ceremoni-
álu náměstek Filip Žáček.
Pod nápisem „Bojovali v zahraničí za vlast“ jsou na po-
mníku seřazena jména osmi mužů, kteří bojovali proti 
fašismu na východní i západní frontě. Vladimír Horský, 

Bohumil Netopil a Ladislav Valoušek působili jako piloti 
RAF. Vítězslav Lepařík byl velitelem zpravodajského vý-
sadku Glucinium, Alois Dosoudil tankistou, Jan Jašíček 
dělostřelcem a Zbyněk Očenášek radistou. Jakub Koutný, 
důstojník 1. československého armádního sboru, byl na-
konec umučen 15 let po válce komunistickým režimem 
v Leopoldově.  (red)
 Foto: MMOL – B. Martinovská
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divadlo Zahajuje seZonu dramatem. hrdinky 
sPojuje Práce v krejčovském salonu  
Padesátá léta dvacátého století. Paříž se, stejně jako zby-
tek světa, vzpamatovává z hrůz nedávno skončené druhé 
světové války. To platí i pro malý krejčovský salon, jehož 
majitelem je svérázný pan Leon a ve kterém pracuje pět 
švadlen. Mizerně placená práce v salonu je pro ně jed-
nou z mála životních jistot a radostí. Po loňské Vzpouře 
nevěst zahajuje olomoucká činohra novou sezonu dal-
ším titulem, který nabízí silné ženské party. Komedii 
tentokrát vystřídá drama, o  humorné okamžiky přesto 
nebude nouze. Inscenaci připravuje režisér Mikoláš Tyc, 
premiéra bude v pátek 14. září v 19 hodin.
„Poprvé jsem se s tímto titulem setkala ještě v Pardubi-
cích, kde ho Východočeské divadlo uvádělo s Marianem 
Labudou v  hlavní mužské roli. Znovu jsem si na  něj 
vzpomněla při povídání s Božidarou Turzonovovou. Ho-
vořila o různých rolích, které jí v životě potkaly a přišla 
řeč i na inscenaci Slovenského národného divadla Kraj-
čírky, kde ztvárnila postavu Helen. Moc krásně o  této 
inscenaci mluvila a  to mě navnadilo k  tomu si přečíst 
text. Znám spoustu her, které se odehrávají těsně před 
válkou nebo během války, ale v této hře se ocitáme těs-
ně po tom všem. Celá Francie, potažmo Evropa, se staví 
zpět na nohy a hledá cestu k tomu, jak žít dál,“ popsala 
dramaturgyně Michaela Doleželová. 
Francouzský dramatik a  autor dětských knížek Jean-
-Claude Grumberg se při psaní Krejčovského salonu ne-
chal inspirovat svým dětstvím, během kterého zažil de-
portaci otce do vyhlazovacího tábora i pobyt v dětském 
domově. „Na textu je to znát. Ale i přes hrůzu, která auto-
ra potkala, je Krejčovský salon napsán s humorem sobě 
vlastním,“ zdůraznila Doleželová a doplnila, že předob-
razem postavy majitele salonu Leona byl Grumbergův 
otec. Krejčovský salon měl světovou premiéru 18. dubna 
1979 v Théâtre de l‘Odéon v Paříži a v prvním uvedení 
si postavu Leona zahrál dokonce sám Grumberg. Jeho 
hra získala prestižní cenu Molière za nejlepší dramatický 
text.
K nastudování olomoucké inscenace oslovilo vedení či-
nohry režiséra Mikoláše Tyce, který v Moravském diva-
dle dosud uvedl současné tituly Láska a peníze a Rodin-
ná slavnost. „Líbilo se mi, jak se přes portrét jednoho 
krejčovského salonu díváme na perspektivu poválečné-
ho vývoje v Evropě. A tento pohled je sice lidský, ale zá-
roveň nepřikrášlený a syrový. V tom je tento text vlastně 
současný a  aktuální. Vždycky se snažím pro sebe najít 
a následně v inscenaci rozvíjet hlubší roviny textu, vnitř-
ní principy příběhu. Postavy musí suverénně obývat svůj 
svět, svůj vesmír - a pak není tak důležité, jestli je to hra 
současná anebo „dobovka“, to můj přístup k práci větši-
nou neovlivní. I když pravdou je, že ve výpravě si to uží-
vám – Aneta Grňáková navrhla krásné kostýmy a scéno-
grafie Petra Vítka je skvělá,“ prozradil Tyc. 

Grumbergova hra nemá hlavního hrdinu, všechny žen-
ské party jsou vyrovnané. „Bez žádné z  nich by stav-
ba celého dramatu nebyla tak dobře vybalancovaná,“ 
upozornil Tyc. „Tato hra má své role v  opravdu vzác-
né rovnováze. Myslím si, že každý divák si na  základě 
svých vlastních zkušeností, životního postoje nebo ná-
zoru na danou situaci může určit, která postava pro něj 
byla tou hlavní,“ doplnila Doleželová, která se představí 
v úloze Paní Laurence. Její kolegyně ztvární Ivana Plíha-
lová, Vendula Nováková, Natálie Tichánková a Daniela 
Klevetová Krahulcová. Majitele salonu si zahraje Václav 
Bahník, jeho manželku Naděžda Chroboková-Tomico-
vá. V roli Jeana se představí nový člen olomoucké čino-
hry Petr Vaněk.
„U  příležitosti první premiéry v  této sezoně vyjadřuji 
naději a přesvědčení, že bude tento divadelní rok přinej-
menším stejně úspěšný, jako ten předchozí. Všem svým 
kolegům přeji herecké „Zlomte vaz“ a divákům, aby se 
jim u nás krásně dívalo,“ shrnul ředitel Moravského di-
vadla Pavel Hekela. (red)
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Vážení čtenáři, milí senioři, 
léto je za námi, dny se zkracují, nastává podzim. Nic 
proti podzimu, je to příjemný čas, když barevné listí 
prozáří slunce, vzduchem se line vůně zralého ovo-
ce a dým bramborové natě mi připomene mé dětství 
u  babičky a  dědy. Barvy sice již nejsou tak syté jako 
na  jaře a  v  létě, ale příroda se ukazuje v  jiném rázu. 
Podzim, to je práce, ale i zasloužený odpočinek. Mám 
ráda, když mne probudí déšť bubnující na okno, je to 
čas, kdy se zastavím, usednu třeba nad šálkem dobré 
kávy a  začtu se do  stránek 
oblíbeného časopisu. 
Když budete číst tyto řád-
ky, budeme již znát vítězky 
letošní talentové soutěže 
„Babička roku 2018“, a také 
budeme mít za sebou osla-
vy Dne seniorů, které 
Krajská rada seniorů Olo-
mouckého kraje připravila 
ve  spolupráci s  krajským 
vedením. Touto cestou dě-
kujeme hejtmanství za podporu a vstřícnost, díky kte-
ré jsme mohli Mezinárodní den seniorů 2018 opravdu 
důstojně oslavit. 
K samotnému průběhu oslav se vrátím v příštím čísle 
Moravského seniora. 
V měsíci září vyslala KRS Olomouckého kraje v rám-
ci spolupráce pětičlenné sportovní družstvo, které re-
prezentovalo Olomoucký kraj v seniorské Olympiádě 
v Opolském vojvodství. Organizátorem bylo Seniorské 
Fórum pod záštitou opolského maršálka. O tom, jak se 
našemu týmu dařilo vás budu informovat také v příš-
tím sloupku. 
Rada seniorů ČR, již KRS Olomouckého kraje je po-
bočným spolkem, je připomínkovým místem několi-
ka ministerstev, což v praxi znamená, že máme mož-
nost vyjadřovat se k  připravované legislativě. Mezi 
nejvýznamnější rezort patří bezpochyby ministerstvo 
zdravotnictví. Právě s představiteli tohoto rezortu se 
sešli nedávno představitelé Rady seniorů. Předmětem 
jednání byly především problémy, které tíží senior-
skou populací. Již několik let se snažíme třeba vyřešit 
systém zdravotních prohlídek řidičů – seniorů, pro-
hlídky jsou ze zákona povinné a poplatky za osvědče-
ní jsou různé – od 200 Kč do 800 Kč. Naší snahou je, 
aby se za  toto osvědčení stalo součástí povinné pro-
hlídky a neplatilo se ze ně, stejně jako tomu je napří-
klad v Německu nebo v Rakousku. Rádi bychom také, 
kdyby se podařilo, aby čeští senioři dostávali, stejně 
jako senioři na  Slovensku, příspěvek na  relaxačně-
-zdravotní pobyty. 
V  říjnu nás čekají komunální volby, znovu budeme 
vybírat politiky, kteří se budou snažit následující čtyři 
roky plnit své předvolební sliby voličům. 

Od kandidujících politických stran a hnutí Rada seni-
orů České republiky požaduje:
–  finanční dostupnost nájmů v  městských nájemních 

bytech pro osamocené seniorky a seniory, 
–  výstavbu městských malometrážních bytů a bytů s pe-

čovatelskou službou pro seniorskou populaci, 
–  50 až 70 % seniorské slevy v městské kultuře, vzdělá-

vání, v  městských bazénech, lázních a  zoologických 
zahradách, 

–  podporu a rozvoj „senior taxi“ se slevou dopravních 
tarifů, 

–  rozvoj bezplatných poraden pro seniorskou populaci, 
–  důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů v  kaž-

dém městě a obci,
–  podporu krajských a městských rad, seniorských klu-

bů, seniorských volnočasových, sportovních, kultur-
ních a vzdělávacích aktivit. 

Vážení senioři, mějte rozvahu a  správnou volbu. Seni-
orskou volební podporu kandidujícím politickým stra-
nám, hnutím a jednotlivým kandidátům doporučujeme 
důsledně a  uvážlivě vybírat podle výše uvedených po-
žadavků. Buďte obezřetní a nevolte nikoho z  těch, kte-
ří sliby už jednou, či vícekrát dali a potom je nesplnili. 
Ač jsme seniorské hnutí apolitické, přeci jenom úroveň 
a kvalita seniorského života je závislá na libovůli politiků 
a politických stran. 
Skvělou zprávou pro nás seniory je, že od ledna 2019 se 
pevná část penze, která je pro všechny stejná, má zvýšit 
ze současných devíti na deset procent průměrné mzdy, 
což je zhruba o 320 Kč. Znamená to tedy, že lidé s nižšími 
důchody si při valorizacích polepší víc než dosud. A ne-
zapomnělo se ani na seniory, kterým je více než 85 let. 
Těm se od Nového roku zvednou penze o 1000 Kč. Jde 
o nebývalou progresivitu, která v historii České republi-
ky nemá obdoby. Za prvé dochází k plošnému navýšení 
penzí u  osob do  8000 Kč a  za  druhé – dochází k  pod-
statnému navýšení nízkých starobních penzí u osob star-
ších 85 let. O  tom, jak výrazné zvyšování penzí prošlo 
sněmovnou a více, se můžete dočíst na našich stránkách 
www. rscr. cz.
Závěrem bych chtěla ještě zmínit, že připravujeme 
ve spolupráci s kanceláři Ombudsmana pro zdraví inter-
aktivní přednášku s přehledem práv pacientů. Obsahem 
budou práva pacientů, garance dostupnosti zdravotní 
péče, jak práva uplatnit, možnosti, postupy při uplatňo-
vání práv, právo na svobodnou volbu lékaře, soukromí 
a důstojné zacházení apod. 
Milí senioři, jménem Krajské rady seniorů ale i osobně 
mi dovolte, abych vám všem popřála k Mezinárodnímu 
dni seniorů 2018 všechno nejlepší, pevné zdraví, veselou 
mysl a spoustu šťastných chvil při společných aktivitách 
v seniorských klubech ale i se svými nejbližšími. 

Milena Hesová
předsedkyně KRS Olomouckého kraje,
členka předsednictva Rady seniorů ČR

slouPek krajské rady seniorů



Zatímco v létě pravidelně stoupá množství vykradených 
bytů a domů, zejména ve větších městech, se začátkem 
podzimu nastávají žně pro zloděje zaměřené na víken-
dové chaty. Jak ukazují celostátní policejní statistiky, už 
od  září se zvedá počet těchto vloupání o  desítky pro-
cent. 
Se začátkem školního roku a podzimním ochla-
zením se prázdninoví chalupáři stěhují zpět 
do měst a nechávají své chaty bez dozoru. „Kro-
mě víkendů zůstává většina chat v podzimních 
měsících většinou téměř nehlídaná a  stává se 
tak snadným terčem zlodějů. Zároveň je je-
jich majitelé právě o víkendech stále částeč-
ně využívají a připravují na zazimování. 
Často tak skrývají cennou kořist, jako 
jízdní kola a  elektroniku,“ říká bez-
pečnostní expert Ivan Pavlíček ze 
společnosti Next.

Z nezabezpečené chaty  
se může stát noclehárna
Podzimní a zimní měsíce patří z hle-
diska vloupání k  rizikovým. Zloději 
využívají toho, že chatařské kolonie 
zůstávají mimo sezonu opuštěné. „Ne-
přítomnost majitelů pak využijí nejen 
ke  krádežím, ale nezřídka si udělají 

z  jejich víkendového sídla zároveň noclehárnu. Chata-
řům tak nezpůsobí jen materiální škody, ale hlavně jim 
nabourají pocit soukromí, což je pro řadu lidí stejně 
zásadní faktor jako újmy na  majetku. Ztrátu intimity 
obývaného prostoru bohužel nevyřeší žádná pojistka. 

S nepříjemným pocitem, že někdo cizí obýval cha-
tu, se lidé vyrovnávají těžko,“ podotýká odbor-
ník na zabezpečení nemovitostí Ivan Pavlíček ze 
společnosti NEXT.

Odvezte z chaty drahé vybavení
Zlodějům hraje do  karet lehkovážnost ma-

jitelů. „Lidé nechávají na  svých chatách 
a chalupách elektroniku, finanční hoto-

vost, šperky nebo jiné cennosti, které 
je lepší, co nejdříve převést na bez-
pečnější místo a  neodkládat stěho-
vání z týdne na týden. V okolí chaty 
není vhodné nechávat trubky, nářa-
dí a  jakékoli předměty, které mo-
hou zlodějům usnadnit vniknutí 
do  obydlí. Jednou za  čas na  cha-

tu zajeďte, překontrolujte její stav 
a  odkliďte sníh. Vzbudíte tím dojem, 

že obydlí není zcela opuštěné, což bude 
zloděje odrazovat,“ doporučuje Ivan 
Pavlíček, odborník na  zabezpečení do-
mácností. (red)

Poštovní štola ve Zlatých Horách na Jesenicku se stala 
absolutním vítězem letošního ročníku Cen Olomouc-
kého kraje v oblasti cestovního ruchu, když získala 
největší počet hlasů ze všech nominovaných. Prestižní 
anketu vyhlásilo hejtmanství poprvé vloni. Ti nejlepší 
z jednotlivých kategorií převzali ocenění  v Arcibiskup-
ském paláci v Olomouci.
„Gratuluji nejen vítězům jednotlivých kategorií, ale 
všem nominovaným, kteří se letošní ankety zúčastnili. 
Odvádíte skvělou práci a hlavně díky vám navštěvuje 
náš region stále více turistů. Ceny cestovního ruchu 
vyhlašujeme právě proto, abychom vám poděkovali a 
ocenili vaši píli, “ řekl během slavnostního předávání 
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
O držitelích cen rozhodla veřejnost v internetové an-
ketě, hlasující mohli vybírat z pětadvaceti nominací v 
pěti kategoriích. Zlatohorská Poštovní štola se kromě 
absolutního vítěze stala i nejlepší novinkou turistické 

sezóny. Na svou propagaci získala sto tisíc korun. „Oce-
nění pro nás představuje obrovské povzbuzení v naší 
práci. Poštovní štolu jsme po letech úprav otevřeli letos 
v červnu. Bylo třeba ručně vyčistit zavalené chodby, což 
vůbec nebylo jednoduché. Unikátem je takzvané mi-
hadlové čerpadlo, které z hloubky dvanácti metrů od-
vádí vodu,“ radoval se z vítězství starosta Zlatých Hor 
Milan Rác.
Cenu hejtmana Osobnost cestovního ruchu převzal 
Karel Kozluk, dlouholetý průvodce ve Zlatorudném 
skanzenu ve Zlatých Horách.
„Karel Kozluk je opravdový srdcař, člověk, který svým 
neopakovatelným výkladem a znalostmi lákal do skan-
zenu tisíce návštěvníků. Dalo by se říci, že často lidé 
jezdili přímo za ním. Mnohokrát se zapojil i do pre-
zentací Olomouckého kraje na turistických veletrzích,“ 
uvedl vedoucí krajského oddělení cestovního ruchu 
Radek Stojan.

raději si ZabeZPečte chatu.  
vlouPání můžete Předejít

Zlatohorské PodZemí ZvítěZilo v Prestižní 
krajské anketě
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seZnamka Pro seniory
Babička v 85letech už pohřbila všechny své kamarády! 
Přijde mi to kruté, zvláště když sama je vitální. Pro-
to touto cestou hledám pro ni spřízněnou duši na ka-
fíčko, vzpomínání co bylo, nebo jen na: „Ahoj žiješ? 
Tak co dělá dnes to tvoje koleno“. Babi přečte 20 knih 
do  měsíce, chodí na  ranní procházku kolem nádraží 
v Přerově, pěkně vypráví, ráda i pomáhá druhým. Tel.: 
603 471 021.

Rozvedený 67 letý nekuřák hledá štíhlou kamarádku 
k  setkávání, výletům a  vzájemné opoře z  OL a  okolí. 
Odpověď SMS 608 127 644.

Obyčejná vdova z  Olomouce 68/165 hledá prima ka-
maráda. Proč prima neprožít sklonek života? Tel: 739 
179 215

Muž 170/75 blond, nekuřák, nepiják, optimista, štíh-
lý, bývalý trenér, sportovní masér a  hudebník hledá 
ženu z  Moravskoslezského, ale i  Olomouckého kraje. 
Chci se z  Ostravy odstěhovat někam blíž k  přírodě. 
Zájmy – cestování, hudba, knihy, zdraví, věk 65. Josef 
604 319 133, atrei.sport@seznam.cz.

Muž 64 hledá ženu seniorku přiměřeného věku k ob-
časným schůzkám, zajít na  kávu. Naděje z  Přerova 
702 997 441.

Osamělý, soběstačný, stálý optimista s  vyřešenou mi-
nulostí, SŠ 71/172/89 romantik, nekuřák, skoro absti-
nent (svátky, setkání), všestranných zájmů. Rekreační 

sportovec od Olomouce mající také velmi blízký vztah 
k přírodě hledá k uvedeným skutečnostem svůj protěj-
šek. Ženu do  70 let pro kamarádský, snad i  přátelský 
vztah. ,,Zlatokopky“ nepište! Vlastním jen svůj rozum 
a  tělo. Cizí, neznámé telefony nezvedám, likviduji je. 
SMS, MMS prosím zasílejte na telefonní číslo uložené 
v redakci.

Rozvedený 67 letý nekuřák hledá štíhlou kamarádku 
k  setkávání, výletům a  vzájemné opoře z  OL a  okolí. 
Odpověď SMS. Tel: 792 473 368.

Manželský pár 65+ hledá kamarády, pár podobného 
věku a zájmů z Olomouce a okolí. Máme rádi přírodu, 
projížďky na kole, lodičky, turistiku, večerní posezení 
u grilu nebo ohýnku, kulturu, koncerty, divadlo.  Těší-
me se na Vaši odpověď. Email: ohivacek.j@seznam.cz, 
mob.: 605 116 968.

využijte služeb naší seznamky  
a podejte si beZPlatně inzerát.
inzerát zašlete poštou na adresu:  
moravský senior, z.s., táboritů 237/1,  
bělidla, 779 00 olomouc nebo e-mailem:  
redakce@moravskysenior.cz /  
do předmětu uvést „seznamka“

POZN: Zasláním inzerátu dáváte souhlas se zpracováním 
vašich osobních údajů pro účely zveřejnění těchto informací 
v rámci Seznamky.

seznámili jste se přes naši seznamku? 
Pochlubte se svým příběhem! 
Napište nám na e-mail redakce@moravskysenior.cz a dejte příklad ostatním. 

moravský senior vám pomůže ke štěstí.
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Vyluštěte tajenky a soutěžte o věcné ceny. Znění tajenek posílejte do 12. 10. na adresu Moravský senior, z. s., Táboritů 
237/1, Olomouc, 779 00, nebo e-mailem na adresu office@moravskysenior.cz. Nezapomeňte uvést celou svoji adresu 
a telefonní číslo, abychom vás o výhře mohli informovat. 

Řešení z minulého čísla: Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá. Výherci: Naděžda Bednaříková, Velký 
Újezd; Marta Štěpánková, Přerov; Ota Marek, Prostějov. 
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